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 الداعم لءرع ع"مدوعو ة81عوعع لعمر "ةدععملعرع 2لعطأع», 11:عاعاطع 01غ 4قطتؤءطع آلأأع-

 مدار" 382155 عأدأ, متستلا قط 2015135 ءامعم 0عرع ءعىوأوم ط]12(8ع ءلس. آآكعمس اط 0عا*

 76ءزإ 70ه 0[1طوسسع0 نلعرس 1100010215 هه0 ظمصمقطأ]عطقر, 080 آه 0عرت ءوأعل ك11]3-

 ةمملع»أ 06د 1هاقسس 0عرد 6عرتع نجل 15116»عدلدج 1ه5( حالععسعتم لذع هزعاتع؟مهلتع

 70ءرلعوممأ 100عص , 50 داعطأغ ذه لعد 2. لوطعاطت7سم0ءزلأ 0عرع 8ل217ه, هماأعط 0ع عاقم-

 76عم0ل6م 86عزمزرنم4 131005 050 11ةاتت10:5ر ىلا 2015135 1511[52565غعم 315 01 ععا1ل820-

 (هداع 000 ععمتولدؤم جم 0ع 5مزأ76ع هعالطعا' 72أ11ععم05515عءان عد 11161.

 مون" 1عععمو - حطععدعلعم 500 3]]ع2 م06/156طعص2 5811126115: عراععل 311ععال عا

 نمر ىخركأ هم0 ؟هد 0لعم جه5انانر1 1 عطعععم (نهرساتت عدا 31"عم 20 320ععد 21611628, 18

 مم مما ممعاط جمععوقتطسا ه0 ]م دعزمعر» 2606510884 38عرءاعقملأا 15أر 020 702 062 3115-

 ررعازوعم 6عدعانت ءطاودك عراعءعم هس0 110عءدمطتعم دعامع 7ءلأر 016 ع5 متعالأ 0816151255 عآلر

 عمزمع“ ععطالطععمل جن عراك ةطسعل - لذعغ طعزلعم ععمددعس !سم0عرسط عن 0ع ةههطأ5 العال

 [ل((ءعوأوع- مهمل (ه]115؟ععدعطت ءطاغع, 03ه 6هد5ع 020 0205 ]1؟1عزمع 1[كا(ق3ط ءامعطقمأ , ؟0]!-

 عان|[1؟واع5د 7عمعمأ55 حط. 1ع هىاكقطمع طلعت“ جطوزعطأاأ عاد 035 6055م 520 035 آكل عاهع

 ربيعا 02“ 6ععقمومء معمم ءاموم0عر' : زعان اءعممع طع10ع 1[ عراعع ععمون, 1306 83

 [كءعزمع همعومع ؟01!ةأقملنع انطععوعاجأ - زذعط مهعتمع مهئاتءا1 عط لذغ 62(60ع» 380[1-

 ععارت( -ح, هم0 1عزوور 0355 0ة5وعاطء متعطأ ءله 51055ع ىل15708 065 51

 آل مءاعمو زدار 50م0عرس جمس !طعلا جنك 5ءاطوأاةم01عاععتأ قسمت معان مةعطعل 0311٠

 آنم0 1)0ءو ؟0جانعازءط ذل 8ظءعمجدع منك 4خط 35[0201. 11 ةطععمل 035 50557

 الث عرتاع لعمودءاطعم 0114 ععممع ءااترأر 5ع] ع5 طعأ 86دمععطسموع 5عءالع" 66055[61عآلو

 عمز مو 50056 طع] 6عءاءعععمطعزتا, طقأ ع5 زطس هعءات - ؟0م ءامعر" !ءاعامعم» 1500

 وعزو عد آ].عاعم5 جطععوعاعم - اعءمزمعم ءزععمعم قص(ز]عءعإ] ععا1لعأ. 135 ]1ع12عاع

 0م عمععم, 0835 جه1 1400 1"هززو - 5ءزاعم 408 ىماتلكعإ طلمسعأ (همل ملعلاأ 395, 11

 ل. 8. 1]01[1عم5 (ةنملمع م. 215 حمعتطأ), جلذو 0هعءطدعطهت(غ!ذ عال ]علعالل ه0 ا1ض215ع

 معزاؤمم 1510ل:دعم ]!عجمم, طعوعطعأطأ 301 101. 195 خ.-245 5. ةعزم [.عطعم» 10 ]126

1 



 كن

 ةسوداشطءازعطاعء عار 1ع طكعأم 380ععءعور هه0 عأطا 0ة5ع1 ؟1ع1اع ظرعممعس 520 تان 1ظطعأا

 عوممجع ةاأزئغاعع ؟00 5ةعامعت 64016116

 405 01ءدعزت 1212ءدوومأعم 4طودعءطمأأاع هت22ع16](2طر, 3ع“ 3061 2098 !1ةلعش

 عم0عرععن 5(ءالعم 01غوعع طعزلعم ع؟055ءد 1[ءءاكع 020 235 ءأ2عر !11ع2مقع 5705561 عا

 200 ]لعزمع» [ر.عاعرد0ءدعا "عزطومعكعير - 0عععم 09116 22ع15أ غ5 035 1ةمتعا 6034

 عمو ىط5 مءاعع حاطسصتعا) طعس :1]31, 0ع 8238ع5203015ءدعم 2:علنععط5در 1ذأ - ءععطغعأا 31

 لود 2ءمأاذ ءطقأع عر آل ماطر 1ءاءاعر» لعم 01621215 ءالعه2 آع151025ع2 0645 كلا 5

 روم ددعاطاع0ل201 معو معدطععم 5علععاعوأ 100عم 156. 70 11ع0ععطم]غ غد الطج1عم 2قطع

 1ع جمل هعتسع 5ه0عم1ع20ع 5(ءال1سصسع ]هم 0ع 6ءعدءطتعالاع 0ع ةعوطتدءطعم آنا ع؟ةأا01

 طلمععكل عدعمر, طقطع جمعات - 1014م5 155[1ءعم5 20عموأ - عاسأوع ][308عنع 6عللعاأاع

 06ووء]طءم 305 765ع16ع0عمعم 1816110883575 ءا1مع2 10 1'عزأ 020 []عاع7025[556 7ا-

 ةقنعمأا1 ءطأ (1 ل260ععلزءطغر اذص (نط21ع1 ءاقطشقر م. 204, 5 115830ع135[11عالر

 م. 414 [[., 1 آ.م5ععلنءطكر زم ظ8ظ1ةمعطتر م. كابا1.), هه0 ةمعمع ستعالر زعاجأ طلتأ 067

 11 5عأز26ع5 ع323عم2 11518285 1؟015عانع2 20 اكن.

 انم0 ج12ع جه5 ؟عءرسعءا1ءلعمعم 6انم0عم. 100 جالعم همست ت1 عضد آ11611672 0ع

 81011 انام 7ءزغ 0ءرع ععواوم 4فطط3510عصم 15[ اعءعامعا“ ج32, 17؟21عع زم !ءاعامعم 18101-

 دان ء]ععم ةطءاعدممأ ععرسوعاتا: هم0 06ءا اعدمضه 2130, 15[:علا2 12038 035 81104 )ع2ع» 2ءأأ

 دموع جالعم 5ءزأغعم طتس ؟ضعطاتع ءع[قمم5عم 18111, 0عمز' [؟عضضأ ال155 0163ع1 5610111155

 دعما ءطعم انا( عىدنمع ملتعاأ ءساعواطعم. 1؟معم40 ءامعط 8عئا125 0320 20 1161عالالو

 زوأ عازم 2أ1عمكأر, 1ءاعاع»ع 0عرع ؟[ز55وءمدعاقلا 5عاعاذأعأ 181505 50-12 51 عع1[1ع115[ ع1

 معرعزمأ متع 035 ؟0عطقطعم, دؤسسأا1 عع 1ع! عع2 063 1130065 57161

 06 016 74ع هعامعع 7عزأ مهعا ؟ز1غاعم 5عءلناعس طلق [عاعا" هه 5121 3055عرا38أ 2ع18أر

 جاك 1مععم0ل ءاص 3206 ةرع علال عع 26115ع27055ع0ن. - قطع معطعم» 01عوع»“ ةةمعطا1ت ءطعم

 5ءزاأم همم0 معزعم 0عرت 01غط1عر15ءارعم آ١[!ءءاطع 0عق نطاق 201535, 0عم 10 81121 50 ةأةل'اععا

 زعمرممءطعطعر, 1عأ] 22583ع]ذ ءانمع 6عودعاتت ةعاع1 051 علاععأتا 5054 ءضهل0 اعل [عدضعا“ 063 ةزكقح

 مزدءاعم لعم 2ءمندءعطعم 01غ .ععم0لع جه ة4عقطتدءطعم 2اعطاسمسععم ائطععطقتمنأا عاتط0-

 اذ عا 7عم00عط عد طوأر ؟ءرلأغعمأ عر حسعال ؟02 5م؟جعاباذ ءاط عانت 6651 6ط[15ماتض]1كع 305 01

 عن5ددأاع 2ءوعاأ0ض4<. 15 15١ ؟هه 0عم 4315 ءان عم (ع1ع11[ع2 3211:3206. 0355 عا

 11[ءاداعرع زرم 85م؟ةعا1كوعطع دءعألر لعرب ا[ ععاط 0ع5 11 همانع5 ععمقا7 ع5 8ععر 112111 611ةلع

 1ع 1م هعزمعم آ؟[ءسلمم ععسر ما"ةقعزذع زم 5عامعم ك0501:ان ءانعو» 5ةعإ - عنم 70234,

 7مم لعموم 616زغط7ءزانزععم 020 5مقاععم زطس ظعامع» 5(عأأ1 م 2232عطأرو 510 0ع2 281 016

 ظعواعو» 0عز" ؟ه151ةل1ن عانت عم 2011 111 0١

 ق3خوددءرع 01 موعم ج]1ععرض ءامعسم 6:انم0عم طغعماتممت[أ ماع 32غ 20ع1 ءام 56508-

 عرعر. 1ع طقطع ددأ 7015 عمم عد, 11:16 زنط ةمعاي 2ع[ عانت 501108 15565100

 ]طهطعر عءزمع 6عءوعابت_ طاع 0عع ةعدطت دعطعم !1أ[عزت11, 080 75131 0 8عاقأ 0عم' ةلكقح

 مزوءعالعم طتعطأاممعر 25 دعا عتطعم , 080 قطع لدهن ءتمع !11عمعع ؟013ط عزأغس ععات 3 عا.

 آاللوا|(م زعل طامو5 ءزمع 6ءعدعطتءاناع 0653 30355 عرعر 1130165 ععطعلر 50 18:35ع 5



 ا م

 آلوعطوطعم 1 عماععع ةءالاكأ عتعر 8315 هصقأةضلا 161: 6 1 ةععر ممعأ طمعا عراععم 0

 نلوملدعدمقعم همل دمتأ 7همععمم0ءاععموع ءالعو طعدوم 0عععمو 5ءانعاتةفر عاد آع2جعاعاطع

 مزوو 0لعع ملعطامءع, زطععمع آ[.عطعمدمسداةملع 020 11 عرتاعع جم ععاعم حي ءلمع ةتطعأأب

 نمععم كداععم زعط علأ عمال ععمأ طلص ام ةذطععلع جم ةاعالعم. .ق4طعع هلك طاتا”ععق5 21غ!

 هع عطا سل ع سنأ معرس آ[لوماع - ءزمع زمر ععع 6ءدءدتءاناع 065 قعهطأقءانعال

 مزعطاممع ؟هرع, 1ءاعطع ؟هس م0عاتد ءانعس مهمل ملام ععقءاتت ءطأان العش 8ةاههلرتا ل114 5

 لزع مزعطامسم ععم ال5 4هعع [مدذأ هه0 تان "ال01 ئعس ("ةعاتاعأ. كد 11055 0ةرعلم, 11

 زعل ذس معامع» 5ءارتأأ عععمم 1. ؟. [[درستنعر" ععددعأ طقطعر لقق 6عءةدستناطأ 10 067

 ممعونموانءناععتا اذعطا» ممل !اعطعمككرمأ], رصأأ الءعرع 160عمام05< 315 1[ءالذعال 0 ةاذيي

 8مم (5(ءلاعزع, دصلأ 0عرص ظزمالهد5, 0عسم ةزع ععاتطاأ, نأأ 0لعم خصال عطعهو 016 51

 سماوسععم طقاأر عض 0اعاعن و ع5 22055 0ع" 1]8811116[1ءعامصط ج55385 0عم آنا( عع ة[01-

 جى عزععر 1مرستأأعم عع مماز(15ءالعم 81ععمنمسع 080 0ع5 5ة0عءاواعم !هدا- 00عم آكلتعاك

 ةعاررت([عد, هلذ ةندعلعوعاع 0عمع 01غ 7ءأزأ طه1عععملعس 10ععم دزعأ 5701 0عمت آ636

 ةهمام]] عمر 080 305 0عر' 6عوورساص(ءم[هكدانم ع 0عوءاطعم 01غ 5ا(عااسسع 0عوالتعان 15:عاثل

 لعم , ؟:عاعطع 035 ؟هلاغ زم 0عرع 6 عدءاطنءطاعغ 5 رس عدد نانا عالعموم 6و عد 0عومدمر م عانعم

 031. آند 01 غدعر خس؟010ء00 معن 20 ععسأت ععمر ضاتذذعل 016 عاش 2 عاذن عال 6عطأعأع 0ع

 آان عدكم 0هعءار ععورنطءزأعأ ععلعمر هما جمعات ؟0 لعرم [لهدءطغعأتمط هذأعم 0251 ل

 ملعاأ, ج]5 5مأ ه5 0ع 8عوعاطاأمل ع 021: عراأنر, 1011515 عال.

 20 0عءمز عمن وعم عز ءعزعم 0عز“ طزءطأمملع طع 016 0152م [عمزمعرع عتس ععات عن 0 ءان

 8م(«جعءطاممع عع نلت ىأ هزم0, ععانقش»( 035]ءسأاععر ذه 1عاءطعتتط خطاآ] 201535 11

 ممعطر جاذ حدك ةه0عرتعمر 0عرع 082 عدامل أ( عمع 8[ءعاوأعرع اذار 520 طلأ 5 عاعطعتط 1عط 0161

 ءامععطعملعرع طعودعطقلا ىععص طئات5داغر 011 0145م ع2ه26 م0عاز5ءانع 8ظنعانال05 05

 20 ؟ءعرمداعطعم هم0 ععطاتط» عمل 50 لذ ئعم - زعط رمعامع 016غ از عامل1ءلعم *).

 الزر ىيعملد (مأأ رمعطعر تلك ؟ععهت0ع شط زطصعم, 016 عءونم]ز ءطاءعلاأ 0ع3 615[12161 0

 عم 1:ممك 0ع معلأر زم 1عاءطعإع ءاع !عطار 20 12ععر ع5 ]1عووعم دزعا ههعال 0

 ءزم (000عع 0عرز' 6عءوعا1ز عاععزا هم0 0ع ؟عامعم 51[غغر ءاس ةضذ(3205- ه20 (00122م1110-

 (لعطانعا لعمعع كانط عععم 7عاأعل م0111 ٠]

 1ع طوطع 0جطعع 0165 [دمنأع] 0ع 6ءدءالا ءل1ععأأ عمهط 66ععه2380[5ع ءاسعا“ عالق-

 وعرتعم ةذأنتم01همع عع 2 علك, 000 5131“ ؟11!1!عدق , 01ع5دع]طع ج0 ؟ععناتعسأ]1ءانعل. ل

 نزع 0عداقم 01 ىعم 8عءعجاعتهمععسر, 016غ زعط هم] 016غ 11 عاما! علعع 0عد خطأ] 201135 طقأأع

 معاسعم سالودعم, هالمع 0355 هزغ عع0هعاكأ ؟70113ععمر 00عم' 016 081: عه201؟!ءعأأ,

 هزمع ل[عمعع ؟ءرعوع 0ءرتوءاطعم 0هعاععس 20 ]255عم 020 0حدأأ 016 123055356 65

 6حمجعم 15؟عاأع“ اطلن205705عطل ءطعم ر 7ععقم] ج55ؤ عض 1016طر 20501 80 016 [ع205439

 0ع 6علتعاطاع 0ع3 خطت 2015:ةكر ائ20 0هسأأ جهد 016 ظ5؟انال]هنلع ءاظعق 30آل 50051 10

 !دم وع ععاتععاعم ![هه5عءا26و 20

 *) 85. معامع 2وعوزو م0 20ءاقللط لع ق4قسطعر 5ع 49.

 ب



0 

 ظعرعزأ5و 701 عط ج15 9 لوطععم 225 زعاط آه 60853 ةظر 016 6ع01عطاأعغ 8

 م4طال 20135 20 5320112ع]مو 50 7؟عزأ 5زغ آ0 عءاسعامع» 8قصل5ءط711(عد 0ع 1161208-

 !زءالعم ظنطا1هغطعاع عوار عدمأ ؟0ا[عمرت 22 عدل, 220 5ءطقععا 2322211165 0عم 100 0110*1-

 عمززغعسم !جممىعم ةعانلعع] الطعع ةط©طص زس اكلعامعم 11130ءادعانقلا 36. 1ع 528386 0165

 ةوسلا م05 5611061 120211 5[101ع3عاأجأ , 0820 ]15 1ع 701 6 لوطععم 23ع] 23115 !عقتلو

 روع 01غ عروأع 8[دملدءطعأقأأم هه 0ع عم 8عه2017008ع 1ع كعذمعر 016غ زم 0عا> ؟ع072عاك-

 اء 6ر6 ءاط 6 دورسسسامم ع ةعلسعا" 6علتءطأع ( (00. كتوم. 10. 1438. 32

 0005). 1عط طجأأع ستعط ]علمعط عملا: 01غ 8ظءعسعراء 024 321 0عست 116ءاط13616 007

 حدك لعرم ؟ه:ط124غغ 0ع5 'ز1(عا15 ىر (0ع للكقس ه*عوأ مهك ءءامأ 0 ةخطوآل - 12535“ 518
0 

 ىدزعا حلك مكعطاع: ه5 5ةععرل 253: 1[ءا2عع01ءطأعر ه20 21115 315 50168عرو 8366

 !اعءعزمع5د 039600 هداأزت2016 12211 0682 7012 1111 5653111211162 1 1عز

 ]عا طقطع لجمد ه20عط [2عأ]5 5 نعم 8ظههس0لدءد كن عم 0ع [عهتد عمان ءادعم 81110-

 (ئءلع, (طعتاذ جمد هلمع» عاطوم]]ا عم 8دهل5ءاطتتلا ال 86وز17 ءللعو 5

 1000 ععودرسس عام طلو 1عط لقسم 5م31ع ]2 آ؟زذ عد 381 0ع اك. اع. 11(8501010110عاك

 7مم 0ءعرس 70115(ةم01ىعم طلتكتقم 0ع5 8زءطاعر5 6عطعةنعأط 123عط9عه ]1آع0201ع. 1ع 220

 لور دمك, 05ءا» 016 6انإغ 06د 8عرعم 6 عطل. ظحاطعد 2ءعءعاجر 031غ 204 0ع اكقد1ع]1. 815110-

 (طعاع جم ظععتم 5ءق2م011ءطع 8جه0ى5ءا7لاأ 0ع5 الأ[ ةصك 12325 ع7ع 7علأ 6عه2012عه |8810,

 هم0ل ةؤسسأا1 ءالع 1ءجمك- لط1عزءاس م ععم 0عم5ءاطعط» 38 023 13206 122121 531211118-

 ععم طءسصعرلءلأ: 50 0355 زعط 7:01 5عطقم ماعم 08815, 01 6601 غ9ا1ع 0ع خكطاا 5

 ]0 عمعقووءرععرع ؟ه]]ذاةم01علاععأاأ 50 5عدزأ7عطر, 215 1جععم0ل عزو 4ه0ع7عا. 116 5؟عزأانح

 دم]1مععع 031ءوع,ع طءزلعم 8جم05ءطعتأأعم 156 ه25علانم 01غ ؟[1عمعتا. 5زع اطذأ 237

 ىعمزوعرع 501 ع1قلاتع همه0 دءطقمو ععوعط71عطعم, 2315 01غ 8عراذمع, طع“ اا 1عدأ 15

 زردر 63073عم 701213551 ععع, دزعغ 15( "عاعططت]1 عع“, جعاعطمعأ ةزعط 001ع8 ؟عواأقم015ع

 رىنماعم جم .0عم آ؟عزمععلذ ءطاعم, 0عم ل2ع0ععلأ أءطغعم هه0 جدت !طعأأ 301 25 6

 [.مطععلزءطاغعسم 305, 220 ؟ان1116 1211212“ 0عم ع5[ 692 ع5 305 0عه2 0ع كلطآلطا 5

 دوام ععمعطممءمعم ه0ع» جمعا ؟ةادعطاتعط طعاوعاءعاعم 6ءلازءاراعو (ديلأ لوكملا) هد.

 عرع طلكتقم, 04م ءادكتد 4900 ؟ءعودع ءداطقلا, جءء[ةلاغ نس 10 1[طعلاع *), مق

 رع: 6601 غطغع الطعع كل عنصر, كوعل, آطمطر 5ممأ[ , [؟ههطعض]1عطعر 8326211658عو 701الو

 30[1عء], 1006ءماعاهتععر 15؟ءاأعماددعممع - 700 0عمعم ا[همطعغعساأذ ءطعر طماط 010 58014

 لزغ سنعادأعم , 01غ 0عأ اءاجاعم 4تاعم 016 :عمتعدأغم ؟عسوع جقطاعت. 8عأ 0عرع [عال»

 ججدوعوطع 0ع ععواعم مطاط اا 06و زتكقمو طقطع زعاط 01غ آ11[1عمعا“ 132052611164 0

 6م-0ع ععاععإ: 01غ 8ظعلطعم101؟ع 0ع علتعطلع 15(, ءعطعم5دم 15:1 زه 0ع 8عقضتمعالب

 مدع لعرص ةلماطقطءأع 0ع5 8ظعلاطسو: 20 ظرئاعت ءطاععمسع 065 ]رعدع"5 طقطع ةعط 0ع

 زعلعرم 6ءلنعطأع زم تترجم 0ك 8[عامتلطط 325عععطعمس. طلع 10!6دذءوم 0قطع ةعات هتعاتأ

 ررتأ ة00معاعءعد 1355دعم, 15عز] هزع ةزعال ع2055ءماأطعأتاو 352 016 وطن عال 510 1:15 عه-

 *) معا. ممعتسع 20ءوزو هع, لعن منوطع# 5.30.



 مهلا )/ مسسس

 هةعزوزمم 0635 !١!؟ءازم5د همل 0ع3 5عطعما عم 0. لعل. طعجاعطعتم - 35 هلع آم انت عل

 هذعرر عمن ةطساعم ق4ططقمل]هنع طعقدع“ ادص 2ا5ةلطانتعنا20عع 170782 ععات ]5531.

 لعدرمتععر 035 ءامعم 1[ةءالقعممع طعنات“ ؟اذع دعلو ةوا](6, 1 عزنلع 51 ةللن 5عءاناو5و6ع 6و

 عومجعات 2لكككقن5 76أأ 020 ةساَدكد طقطفعم , 20 طعدر"ععطعم, ن0 1'عزئلع لهصض 71ءا-

 1عزعانأ ةمعط سعامسع []عطورمدءاجممع عد 6حمدعم ععطعل. 1ع للعرس 1ءدأ 1761161

 ل ءأ1 ععرععم ا.عدورأعم ةزمل (طعأاد لع 8عمعاتمع» [[مملدعطمألا, (طعتاك ةهلعرعت 5 قتل

 ادم ععم عماممرسسعم 020 طقاأعم !ءزعاطأ 20غ ؟عرتعطرأا 15؟:ع2لعطد اءنتدط68. 50 ؟عطاعم

 لذع 0136115 ءاطعن طسص]عاع 0ءعرع 8معطوإاةهطعم طلو: عزاعم ]زن 0عرع ا؟[؟1عمع“, نااعع ص 0ع

 قعر سعر [جملدءاطر[ : زذعط طقطع لثع 0حر"قمك ةزعات ءهنععطعملعسم انن1ةوعات1ع0لع 201 08

 ةمععس ءراكأر 10 ءامع 1[ةعاز ءادلاععتأا, 3721 50 ج0 !عدعصم, 5[ة(اه0عءأ. خ1لذو 2. 8. 40, 3

 طوطع اعاد هج منامأو 116 لذغ ظعرماتذم. [3205عءط. ]!1عدأر 02ع711قةل[ عع]ة85ءام: 35 اذ(

 اعمعزم 6603ماعع جان جرم 02, 5020عزئ0 035 ١1016 ]ا!عءقه22 12101 0 جرم ]ع0 [010ا0

 3 ه © 2 يَ

 اظطءعم5دو 40, 5 ةنرم ذم ظ.ر مانع ةنزمر 05, 4 بصتخ# (اذ6 بضتخو 65,5 انيطاخ

 6 انيطاخجو: 9 اهرارم من" اهبزأ رمز دير 11 ذه 0ع, اللذعم. 12803[1ءاطم. فشلا

 او ةققعا - 1ع وطعم ؟عم06* 01م6 المر" ءاأ1 علاء عزإؤعم 080 17عز5ءارعال عك

 ق4طوعطتمعاطعرع5 متعطأ ةنعيعقاتطتأ: 2.1. 9, 16 !1غدأ 016 8ءععاتل. 1[[ةهل5ءللا.: أء مكبا

 6: اوركنا هه1 ىنني ىلبقو لع ىتبب ىلتقو: 61,11 مّلعلاب منع ملعلاب: 57,0

 لذ؟ ا[لذغم. [[هساوءط .١ ميهي اهتليلو (ال" ميهب امهليلو. - مجورومع, زعل طوطع

 6علزءعطأ 57, 7. 12 210 13 111[ 517862 ؟61561عه2ر 011 516 315 ؟عرزكوع 20 567عءأعال-

 معرس, 016غ ندعات 0ءر*ع طعسعراءمم< 0عرع ؟[ز1ةمعرع 83205ءط8ل1ك6( همقعاطتأ ةزئ0. ]18 0ع

 ظعرماتم ءعرع هسل اذ آ[كلعتسعم اعلا. دز20 5زغ ؟؟عئاتزغط هطمع ا[ ءزاعىعد ستاقه 1ع ءااتا1 ا.

 ةهقسساا 1 ءاطع 6علتعطاعر 01ع 1نت طلع» ؟ععة17عها] 1 ءطعر ةذن0 لثأ 4ه5102111ع ع8

 837. 020 ة4., مزعالأا 227305ععععطعمر ءاألع 4كمجوأا 0ء5ءالطءد 15( ةطعا' ؟0م ك. ؟. اعد

 رس عرع ازس لعدد ظاتعاتا علس رر 21138 065 خطا 2015185, 065 ععقدوداعم ]7ءادعاطلعم 8 ع5

 06 ةعوطعر. آلتعم 18535.“ انطعمدعاجأ. 1ع طقطع 01غدعع ةعءالكك ةعانعم آ[,عا00[5ع 18

 سعامعس ظسعطع ,ىىانطه1ع6 ءامالسمع هه ل. 7. آدسانتعم“ 5, 445 1. 18115 ةلللاتال؟ عا,

 هسل ةعطغع تعا |. جسد سو جت هس بدع س71 ]11070201014 عض2. 1216 [1عاطعر-

 5دعا20ن25 ءماطقلا - لعرد 11غ6ع] جمدت 10[ - اعدم ءأ 2:1[غغل 0ع5 1ءجاعد, همن

 رسعأ1لع( ؟عم155ءمألتزعاط 01غزءعمنععم 5(ءااعم 00عرع 6ءلنغعطاعر طعأ 0عمعد» 016غ 61055عم

 ملعنأ جهدعاعانعم 00عزع 01غ جج55ءع0عرد 5ع1171]1ع3عاععزاع» طلعاعل. ة4طعر“ ةنعأل 05

 6ءوععاعمع 15( 1:ءلأ ءماقعيمكر ًاتلطععدلا مكعطقع جه كعلم - زعط رمعتسع لهستأ مزعا]#

 طامدذ 4ةسكلضاتعاكع, 111 : 222 025 ه0 12227“ 522عدء7: (5. 17 5. 37), ةمهلعرتم ؟1عآ-

 سعاع 01غ 16[1ع0لءمعوطع 0ع3 ىزرسعد -, همل 0ةأأ[ ذزعغ8ل 0ع آنعدع, هللالع 0355 عد



0 

 06 1110ءعماععممع معأمعر5عأأ5 علان , 1عزعطاأع» ظاممأ ءانأ 03702 7ءىقعءط قعد اكناتال ب

 يتلا زعل طلع لعم 22878[1:عأ5و 065 1عجاع5 58 0ع [168ع25ءاض005 700 15.5 5606.

 41501. 2-1 قلع ال1611 2:2 6393: - 24: 4-229 :: 93592105: 105 7-22

 عدد ةودوو تا50377105- 52: ني ويزن 12 12:15:35: 149516215 تا

 16 خ 56: 17 حج 57: 18 حج 58 19 ع 053: 20 -69: 21 - 27. 40556106139 2

 ا[ك. كلما ءاامم ع 85. 17 -ح 1عرأ 6ء01 غطا 1. - ]وه 22. 6علذعالا طعأ 7. [15عتعا“ (5.59)

 طوطع 1ع أم 0مم 1'عرأ 216214 321520111212 : 5 زذأ زم 0ع آ![ل1غمع» [3205ءطقأ1أ, 01,

 وم عا سلع طءاعكعسسأا 1دأ و 2ءالطعع اطلت ععطق17[عر 23050انءآكل1غثط 215 ءى,ههقعالأا““ 06-

 جءاعاسعأ : 5325 ءى 5ةط75عءطغعتما) ءط التطعروعطعم طقأ. 1822 035 6علنعغطا 35ع* 1عا1لا1ذ عل

 علأ هسا معد لع ءدلععم زعمع» 858205ءطتتكأ اذار 702 0عدعال هعطتع 315 0ع ةهع

 12043515 325ععععطءمل ادار 18111 1عاط 0عم '1عزرك 0ع35ءا]طعد 32 013غ 51ءا1ع 2111111112٠

 عيوتلا 0ن « ن م

 5 فسقل اب هيوطت 8 ذأ هيما دانيت

 فرظلاو ٍدوْحْلاِب تصصق نق اوفس اَم اذا ملح ماناجحت
 0 مو محد د - م0 < 23 5 نس س 0 س

 فصولا ةفص اهنع مصقي كضْوَر مهراسصبأ نيس ع

 فصلا تاق اًهْحَ كيسي روخأ 8 ةرم وذ مهيقسشي ه

 فْنَحْلأَو ماقسأْلآ لأ وعدي افريسكتو ءا ملا سكي ١

 فطعلأ ىف مَح اًفْطع مار وأ هفذر ىأ الختا ماو نإ ٠

 فرص نم برسّشي ةراتو ةراق ةجوزرسيم مهيقسي م
- 

- 5 
 ساراس نت 0-3 3 35 م 2

 ىفخ اب ركس نم حابق هخرط ىف كسلا هامر ىتح 9

 فرح ىلع فول نم وشو هدتنع ابرط نشك مك 5:

 4م5وعرع عءامجعامعم آتم:1ةط(1عاتعا(زعط 12 0ع 42113550285 063 518265 5180 ؟١ 6 8520 77

 ع227 3058عع]355ءع2: 2305560عرط 306م 2 ؟عرتوع جل5 جود 60165816 8ععطق:15 3086-

 5عزعج 5700عمر 01 5 0 00 1عان0 5120. 12م 1عج( 0ع25ءالطعم 1:

 ن نهمه 3 هم هءدومم ههه ا

 فسلالا ةروسص 0 اذا فحولاب نينيعلا علوأ اه

 ىنح ام ,مفذلا ََ لج ان يتلا ا



 انتل نق

 ١و لزءؤعرس ]ءاجاعم آعروع داعزا دنمو ل. طل. عاعاعط7هلاو (ععطقرا جد لعد لوكملا

 هيلا [0. م. عم لعم اطس 1ةلدءاطلتعط طعاععاعواعس] لم 6ءلتعطا, لهق ذم ةمكةشعأ). 8عا

 لوررر عرواعرئعم ؟عان]( 035 دغعو: ه5 لذ( حطعر» مل عطاأ5 0عقأم 1 عماععر 0عزع قلها قللعج 5

 مموعم نمةعطاعس 6601 ءطأ5ر, 1011 لعر* 8عزرب 0ع3 ءرتوأعم 000 259 عااعم 1215722 1158و

 لوك ؟عمقملعمأع 11ءاممس (ةطععاعاتءناع5د 86عميعدر 1ةطععمل 035 ةهسلعع 53:71 اذأ) هل

 لعع جم 0عرس ؟0طعرنععطعملعم [؟ءردع متعالأ مهقمدعتلع مكلذطلس 5م7ععاطعل. 11عوع» 8

 060 عماأعأ : . ال16 ءعماعطأا دامل 01غ 4كدععم ان رلمال 6آل 1خرنلس 01غ 6عوأملا 0653 66205-

 دعو حطوعزأ5و ععارإإ - طلزعوعو ؟عرتذ 855١] 7. 1ك. زص 5دعلمع []عاطعء75عا2ا25 5312 101أو

 ان مرو عاجأ 0دععععم لعو ؟ه]؟عملعم 6601 ءطامس 12118 - ج]5 5عءاط]085 5ع]مع53 22. 66-

 لزءزرامعو - 1 عزرس 21! طزعدعم ؟ءرذ (دطععاءاتن اعد (نطه15) طعأذوأ 1801! عأن :

 70101 [.عطعم , 1:35 0727“ 7053عأر, 0100 02 0عا“ 7عأزأ, 135 غع2اعأإ -

 ]0 عم انطءز:5ءاجاعم 6601 ءطغعس طقأ ال. آكل. ءامجعآمم ؟عءرذع 30586ع]355ءللر 3<

 لععع دعا جمكوسالل عمع020ععل. آم ةعلمعتت 8. 6ءلتعطأع ؟عطلأ 7. 6. : ذص 5 دزمل ,. 46

 ىعارع جطععاءت2(: 7. 12-10 [ءطاعم: ز١ 9 ؟عطالأ ؟. 8م زط 10 7.9: ل1غ زم 0عم“ 101

 ءزع 0م16ععدءانمنعم ءرلئلةصعم ؟عرعدع [[انئ06ع ءرع ؟انع عدمصت ]ص 0عمع 002085 ع1

 زوطعمر, ا5ئعمم ءرع 01غ5دع 6ةاأ1مم ع 0١م 6601ءاراعس اءعمسأعت ذه 12 ؟عطلاأ ؟. 1-606 0

 0034395 3 10 105-7 لذقل رن .9- 12- لل 211-19: 21-31 7. تاو 12258165016 الل

 ممر معرع كععسرادرنع ؟هرتاكمرسرس عم0لعس ]11عطع- !ععوع مزعطا طغعراتعأاكءس1ءطاتعأ طقأر اكأ

 ةعزوع 5عطدأال جالاعىلتمس عد متعاتأ.

 [ي5 طاعزطأا سار“ ننس 201 ا011ع, 016غ 1,عاعم501156138064 065 مىطآ7 82018835 1

 مءوررمععاعم. مى. 7. [ىعرسعت" ط4 01ة3دعءاطعم ذه لعد" ظذط] ءلأات 8 561263 182111315 5.123--8

 زعرت طعماتطرا: 9. طكمضصم عر" !8دأ ءامعم ةتاتاععا 0لحئالطعز' زم ةعامعت آر[ 6121018 عق5عانأ) عا[

 ل6 ةمروطع» 111. 5.579 1؟., لعم زعط هه( :اذ عا نصسط علان ءاعد1 ءاطاذ عن !ج5وع. - ؟0م عع07هعاكح

 عم ة4:ةطزدءالعم ا[ عراعءعم 156 اطم ءطهلاناعقم_ هرج مهمات ان عطوؤعمس .لتط عع لعم اعطت.

 (0طكسا 1ع طعز 2عع2015005 065 327<5عم 111385 016 101ع5655381ع 7علأر ا

 لزم هعزم [رعطعم [ةلاك, حمدزاتط لذ عا 03:5ة؛ءالعط 7ع0عر, طقلأع 1ع عد مأعطأا ؟انا" 110عا-

 0ان5دزعر, هعاطمط طلعأع جلت 1اظل28228عع 1م ]آءان7ع 016 72ءأأ' ععطقلا0155ع 20 56811051

 لم( عرع لعمعسم ىنطاآت 20135 !1عطاعور 020 ءا21جع 0ع“ 0ع06016205162 7611562055618 3

 مر فطمسعم , طتأ لعمعم عز“ عراك ع0ع» معج5ةضاتعط ؟عءراتعطت7أع 00عمرع 03ع ؟ان (01318]ع1ع-

 م1511 0ع 7عزأ طعات ءاكع2515:علا1 1.

 1ع ةالتادع سلع 0ةطعأتر أ دعلم ]رعطعم , 304 021ععاقطع» 6 [[3205عءطقغ؟ عدت ر لع

 10 ع ةرما1 51 ةماناعأ انطعرع اطم ءماطحلاعس , مهتتعمأ از ع حطعرع ةمغ 0عم 5عاطلمط 277 ةللطح

 عم 0ع5 آكلعزمعسن اكلاةطءادعطقسأ: ع5 هدعطعتسأ رت طلع 0625515, 5ع220ع7 01

 8ظدملوعءاطتت[[ عم تن طعم عاعاطس عد 020 1'عجا - 82اعىع جم ععطعمر 7؟عأا 1ع 21165 قمق؟اتاتع-

 ازعزعرعع حسك 5ةمقاأعع ؟عر5مهعم مةءطأع هم0 طلعر" من" ءالعم آت201155 5ءع]2عل' 7ع 0

 رتللل. 1عط ؟ععوزعطعرتع ةطعرخ, 0355 1ع ملعاطاد دوععم 1؟عرت0لعر 1835 1زعط ملعطأا 001

 813205 ءاطلرأ[(عم هانا عد ا[.
 نك



 ك0

 مزع 4عهطتوءطعم 6عء5ةءطلءطاةءطعاطمع اعءعمصعم اكعأسع عاقل 5620عع 7 068

 ناها1هأعدر, هلك 031غ لعق ظفماتس ععمممءات0. طاقعط ههسهطاةكدنوعم ظععوعم 0ع !ءاتطع-

 معرب 11عردعطق» طقلأع ىلع 0ع انسادسع 065 8علعطع5 ]25 [0ععطعال]ع 1517 عأأ ع1

 0ع 1 عععرمنمءانع 11م5 8511105 37 ءموءطقمأ( : 035 8ءلأزكمتذ5د همهعط ظدمطعر 23

 ة4ةمعاعمن25 0عزع ائ5ء11]2] 32ععدوسسل ءانع9» 8110088ع3]ععأ12عر 231 1 ءدعط0 27025 5

 زر عاعم5 لهععط اكهمكأر 20ءدزع 020 15[1دعءمدعطتلا 236[ ةزعاط ععاأع20 020 0

 ةءادمو زم 8ظدوعاتم ءامعس ءالرتأئعم 1"عدمس0ل 020 0:0"1عءرعز. 5عءعزمع 23زةطءغئوع 15

 معو هم ءامأععم ظسمف"لمععم 020 عض اقسم[ ع2 2011 237302 305ع3ءطعمرو ءألع

 1عل11ءطع هم0 عااتعاءا1 نء طع 7عزأ: ههعاط 3055م2 1531 035 8ظعزعط ععدعاناعأ 200 عع-

 ٠ ,انمعطلعأر لطسص [ممعاتل 101506 اكس مذأرو 155[1ءم5دءاطقأأر 61 ععطع ععم1ععأ - 116 طقأأع

 ل1غ همقأععع 7عأأور 50 جءعرم[وللاعم 0ه0 50 105[1281, 50 7011 الم1016 020 150[ 38

 ايعمعمم , ملتعالأ 5عطصكأت ءطاتع 306 01غ5ع 2ع100ع 0ع ظااتأطع 500 065 6130765 01انعاك-

 ةلنعاععم ةولاعم+

 ]طزع 156510عم7 0ع5 8ظعزءعاتع5 17723 00130ع5أ مهعال 83882030 1165[, 0

 اكاسس هسدداتع 5عاطوأ لأ ؟عنعرءازعاعم (عععسوممتعم 0عم 652056 عأص ععاععأ طقأأعز 1؟101أ-

 جس ةاأملقسأعم ىلاع 0قطلس, 016غ ع5 1عزأعز" 70 ط7128ع2 1261211 6غه2, 5عأ ه5 زن 1882-

 0ع], 5عز ع5 315 850103, جلد 5ءعرعاقن' هه0 6ع]ءطرأعع 00عم»“ قلك 21 عطاعا, 315 عط711617

 ةذلدمم 00عم* 215 5ءطعاتل 020 ]123011 31[1ع2 21عا17 2315 25 138756 7185325612, 315 6

 51301 جه 7عزأ 8دجاتم 5 الطعع 320ءعءأانملط 10[11111هعد 8121:0121 كععقطلا 285682 501!

 الم عءطعدعع 8ظعزعطاط انعم 1055ءعم 10 282365030 28553121162, 21611 801 زا 0ع] 7

 06و 256ععوءرعرت» هه0 0ع زاطس اةلدطعدأءطعملعم , 5020عمرم جدعط ا2 016 8قش0ع 0م ال2-

 (ءعاطوسعم. 183758 !ا!ع3؟عأغ 50 17عمأج 191غ دعزلع خهععط011ععل 0 110214046 سأنأ

 لعرطد 6ع10عج: ؟جطعاطقلا دزم0 01غ 5ورسس77ت عم, 016 10ه 055201515 315 702 اطلت 32 01

 85010 عورسأعم , 11 ]رعازط 2غ, 623:06ع200عزدؤ, 0عراعهستل علان مالا" عاغ., 7617305530[ 38-

 1انططأا : هم ععاعمع» زد( جمعا 01غ ةمجدطل 500 0ع اأن ءرتات 0ع 6ع3عطعضلعكعر انلأأا 0

 هم 6ءاعطسأاع هسل طتعطأعرع طءامالم1ع. 21عوع 17عزععطأعلععتا 0ع5د (طقملأ طعس 020 0ع

 6ه5دوءعم هعزمع5 02[1ع5 (ه4 201 ؟ععطغعضا] ءالتس0ع 5عا12ع1 7ع]أ ملتعاتأ 311 12

 معز : حجطعرع لهرنعا 5زغ جالاعتمس 106 دعألمع 1[عع1ع025 21[ قلك ج1 0عات 6١ م1ع] عد

 ا11حعطأ هسل 85عرر11ءطاععتا ةمععادسعأ ءرعوءطعتلعط. ظاضقتلالتل, 5عأ2 50188 81210 215:عأ-

 عم ةلوعط101ععر, هدعاممأع لعم 5عءط2أ7 20عءا 5؟ع21ععر»“ 315 عر 8020 ؟625عءاتال عم0عأع

 جلاع ][.1ععموددءطمأا عطس 0عووعاطعم : كعا1علعطتكتم] زد( عر مزعالا 50 عع71716560و 15116 5عأل

 [واعرع. عمم 01 عوعرع 3ع (ةمكع" م0 ءمععزوعط هم0 طنعاأ 036 انطءءاعءمرستسعنع ااقهعاأ

 زم ؟عواعر» 8قصس0ز طعأ 0ع انلمعع1قط70عاانعلاأ 0ع5 8عزعطع5 ن0 0عّرص انعطء[055 0

 1ان((عام حااعرع خرا اعءمممأع 0ع [ةةممعامع جه كع0علطات ءطع» امال دلاأمدع ةعاسع“ اكل

 عماومععم : 300م5 هضاأعر' ظاس حرصاتل 020 20128] 00121 0عدوعم» 38ج عان01]ععزم , 56ذ 0عرعط

 زسسعرع ععنودعععرع 5ءطلطوقاطعتأ هه0 انماأتنعالاتعاععتزا هزعاط هلو 160]6 0عد ما[ة8أع5 هقةعط

 لعرص جملعرسم جطاةدأءعر 035 4كمدعطعم هوهعأا 4قهددعم طلم 5عءاختكتقتم0, 0ع" 10هطا]320(5 الط



 كلا ول 0

 رمدعرب ةطمحطس. 1؟1ةعتم طءووقو /ععمعمع ءامعم (اتعءاتاأ[ىعص امنعتعم 0"1ه03 : (012 ؟1»

 1مرع عمد ءاازءطلعم 5عطخت؟ةعطعم, لذ طعأ 11ةعطقاععقاعإا|(عص !عزعاطاعر“ عءراكلقرتعال 0

 م1 لعع جو طعمءاط عزاعم ةتمل, هلك طعأ كملععم , سهم ععاأع عق اط©س ل0عاد مزعاتا هم ىلا

 رنعرعرع ملأ ممل عماعس آلنا1عمب هع دكورع [ععم ؟هس 0ع 170!1هلئأةأر, 8عاعنع 01 ؟0]-

 عمملعم [[عمموءاعع زم اطععيم [.عطعم هطمع 8ع0عماععم تانت' 5عالق (؟08يعشر ال80 165107

 ملزع لزع ىنعطاممعر 5؟عاءعانع عر دعزمعع 5(عااممع 0110 لعدد ؟عءاأ عأةدعسم 6 عةعاتع ةعاناتلل عع.

 ريع نتعلا دامععسمع جمع 8:!انااممع 0عرع معازعلنزندعم ؟هعوعط7أ عسر 116 2ث ةزعات 5ع3أو

 دمام 8ءجمع جمع ىكم0ءعرع. لع آ[جل1قمطرناأ جه لعس طغئاذىعم ["عسسمعا طن 1!ءاكلكق 715

 معاامؤع هع زقطعات عطر مهمل جككوعر جمرص 7ءزعطعم ةعلطعع 2عءالتانأأ, 20 1055 - 8

 زععزم (طولزلع عع[اطوم طهاأع: 80عءطامععاءطراع هسل [طعمامععم هتسمذأعم ططص طععاعاأع

 هم0 ةمداعسما[ انطعرع دعزوع [عمععم ءيىاطغعأ]عم ب: اعمممأع عرع 5عاطقأ ملعاتأ مأ15ع7ه, 0

 وعارزءامنغع هع دادأأ ةعلمعع 300 11لقمصمعع طلمر, لذع عع ؟عزعءاناترعط جهمقرألةأغاأع. ةسعال 0عال

 (ةعاز ءلعم 6ءزعاور مرىءاررتلغعم عماجمع هع ةزعا مزعطار ةوملعرم عاعاعر 516 ع5 8عل55أو

 (ةعازعط 100 8معزيثهم. دعزمعم ؟عمامممأعس هلل آرنعطاتسيعص ةوط عر“ ع5 متعاأ همقعأتو

 ىسعرس ةزع هزعط ه2عم 00عر* زرس [[عطءعرس 2355م لعرب ؟ع6(260عمعصه 11125621155 11058-

 مدعم: هى دامدلأع دنع سلأ 6 عقم عسأ5د5 00م اءنت؟معمات ءطعع 2اتعطأا ص025 , 0820 101111 5

 هنمسوأ طءعلعمطأاع ءهرع ةءاطوأ دماعطع, لعمعسم عع 505115:01!غع, طلأ لعدد 100عر 1عأا

 اطرس 27ه 0طععص ععاعمرسسس ع0 1؟ةلك, 0255 دزع ا[ععامعرع ععااتم0عط 5عأعل. آرعاعالأ تانك

 276م ععسعأعأ نه0 ةملطرة5عمل, ؟هم0 06عان عزم طعدعاع10عمع5 آ!1هغ, ءاسع 5عقمراتمل

 لمع عزمععلع 6عطق» طعت زنسر ممل 1ع  اعتعاا ؟ءعرمزعا ه0 لقص معاعاطاتءعال 86-

 [مطماعر 0عرعمأع هع 2061و مدطمعملعم ]104 ءد عمعقس عاذ نط, 1طهتعم, 01غ متغعاتأ

 منءاععقمعأع عم مسيدعطعم ةععم , 2011 ع ممل 7:عامأع لهم طاغأ عع طققل ع

 معو يععولعم 0عد [رعموود دمع عع زععلس عوز معد جططما0: اعهساع عع ةتعا هتعاتأ

 عمج0ع ءةععوأ ل1 ءطعم 1[ علم, كم (ءمساع عع 00ءط عالم ةطصاتعال عور 3021 16151605,

 6عاقماعب 5ءدهعطكمأ عا, 8ةلادمأ عا, 6ءددسع 0ع“ 305651ع3عمدأعل 5828عل“ 000 5ةهح

 ععملمس عمر '1[هس2 ةدءلمع» جةطلامدعم ياك قتتممعمر 10184 508 660112 26

 ررممع 00عع [نماغ,طحآأمسع تأ لعم ععزوار“ عز ءطوأعم 1طلقمسععم اكتعماعم دعامع 2ءاأر 40

 لذغ [.هو6 0عع 8عوعنععممعدععدعاطقلاع ممطأع مسك لعم ة1!ضأمنذأععم , 016غ جملن 6ا!انعاع ؟ان

 لود 8قعزعط ؟0جانعان ءطدأاع ة1[ةمسعرع 8ةهرئعم, ]1د24ع 7عزأ 304 0عم ءراقمعاتنأعم 18211216-

 [كلعم , 1م ةعزسمعع همقاعرم 7ءأأ ةهنك 0عرس ءاعقعامتئععم مهمل ععاكدم 01 عم ظا؟هلاطا طعش

 ءرعوط]7'. 2355 هع رمتأأعم زا ],عاع255622855 ]133101511 18:31 , 15( ؟1ءاانا 1 نلت, 020 5

 مع حطعععاةوطتوءا دزعط هم 5اغععملءماأع» 3206 هسل طعاتطأ 1310, ؟علط 0165ءاح

 طعم زطتس ا[نتنطعتل ةمدوىأءعسر ل5( 1عمزئعع ذل 5عاطذأر هلك دعاسع# 2لأ ةتلقاك ءءاتلعال

 ]زع 1عاجاعم لوارع 5ةءزمع5و [ع 5 1 ذطرسس 76عقالا : دعأأ 0عرع 18060ععاكات25 0

 8ءعوؤئوتلم ع 065 رطعععتجعو ممل لع 1«ءعمامدز عاععزاإ 0عع دصصسعاعللعم 75312 5عاسع لع

 مدل طعزؤععع كانسسدممع 0ةطلس 8 مقؤع»» هه0 20:معدرسأتاا15 5820 7011 65ءمع قلطشل0-

 ععم 7عمطءاناغعاع عرع دعلس آ.عطعمز هه0 جاك صمم اذانس لذع ؟لةعطتعأعءاتا طغقعطأعر 0355 60

00 



 لل نو مك

 ءزعرس جاز ععع [ععدمل ظ11ة0ط1 زذص 6عءعقم عمأ55 عع5أ0206عط 5عأر 111 ل 305 : 2508 18

 مهو حمعا سلنأ سلع 0310 7؟0عمعأ دعلم! 1 منعع 0[8مدأع 0ج2:جه1 طوعا عع 23عل 010

 جمع 220 امدغ, هريس ةزعا اذز2 5ءطجأأعط ءادكتذدع 302011 عمر 0216211 ععق ةه ءأل 5

 ءزم, 035 طلق 304 اسزئع ظ1ددعرم 1ضط '1طءاتسنعلل 124. آلقطععم0ل ل 03 5355, 86أ

 وعزم ظ]زعاع ج04 ءامزئعع ؟ءىوعر 016 هم 0ع آآلقم0 ععوعطعألعطع» 5132068 :

 ٠ مزم 8ءاكوتع] مترستط 32 [طتطر 0ع ضقأ الع 2عرةءانأعر

 آل00 0عووع2 501ععالر 3011[!1 ا“ 1001, 71118 ة

 12عو5و 111025565561 132426 561018 7611315,

 421 0ءووءان ا[ةصمععام اكعامسع# 21عانإا" 188 2عظالأ

 انم0 0عووعو 2101 ]32ع5أ1 016 7أ)أ 5ةااتاللال 61غ,

 [ل20 0عووعم 5010م7 5عأمع5 21عم165[5 001115 5100!

 11 ع, عيد 01غ 17[ء]( ستاك 18ع»“ آط2516 ؟ءاقلاغإ

 آل ءرع هزعاز لعرس 18610 020 51عأأ 215 716] ؟عوأؤءاآغ!

 ىللاو آلل0 هزد0 01 آ[؟ةمأععر 150 15[ 101 155 +

 ]ع5 11ععو عععومععمرو 0ع ةهعال 50 ععاط 0عز 05.

 11ه مدعال 00 هائعاعس 222835( منت آالاتط 520 51011,

 آ7جه5 1800ع 311م5 5[معطعرق5 15( 0ع 100!

 مرد ىسعزسأع 0عرع نطلع 1عطسأت اطلع 220 538ع1ع: 035 15( ؟ةطعا ا]35 مزعاطا15 15أر

 ممرععزأ. ح انرص 01غ5ع1)ع 7عزأ 153ه عدر 0355 ذطه (2قلتتطأع, ع5 داعطع عتط آ1[عنط 0ع

 ادرس, هعالاتع ءامع 8قه0 7011 5(دهط 520 5386 112: 011 ءلل 1آ!1ع12ع5 15[ 01ع5 عاه

 5000. - 2و ءهمجقطلاع هد 110:ععم5 7011 8عءاعاتاا7ءع2ه1535 دعزمع» "جهلت : 016 101

 1|ءوأع جموع (منداؤءعازعم ذطم : طقم هةعطغع قمم عططقأا زن 5عااقك 2061 716] مة

 مزمععر 016 رئنهمعرب 00عءا هزعطا5 (طقتعم : عر 21056 2150 30عز 8171 88568501856 1]56. ل

 1ع عاونطع ةطعع 0هءانر 0355 ه5 0210 ءاسأزأ 11[, 538أع عع 302008555011. - 18: "عاوأع

 ىعزاعرع 000 دوط عالم آ[عزط طتمأعر" ءاسعال ظ15عمعلا[ع1 5(ءطعاتلو 035 ذطض جمطأأ ءاكأع

 1225 156 035 1[! عزم, 51م6 ءرع ةه5, 035 1ع زص "خم ععدعطعم , 035 1050ع 112 22167

 (جم5عملعم ءرىاععمم عم! 1ث 5ءقلوطل زطع منصر 516 5011م ءامع طقسا 7011 1:0 2

 هم520 زطرس ععطورل. 5زع هدعااسع 03302 نلأأ ا101عرع 83820 3821 06م 80062, 150 5زغ 5310

 ممل عدط ذطسس ءأاسع 85320 7011 5(د02. 122 5عامأع ع“ 3255175011 520 53281ع: 1ةلطق-

 انعار, 035 156 0عرع 5ادمط , لعم زعاد ععدعطعم, 0325 15[ 035 آ[عتطر 035 دل زن 13206

 مروعزرزعمإ - ااوعز ءامزىععم !ةجععم داورنط عر ذه 0ع 50306 طالق, 520 5006 001+

 5ءعرعدطءعم. ىلد 01غ الجعطرتءطأ مهعاط 5382030 اعهتص, 538( ة4طا5دعءال155, ههعاط ذمع

 0عرت 5«. 3:

 [نماعرع عنمع زرن 05ؤ غض الع 5080186 ,

 [100 هدد وزع رتمصأ 211065 428565 11386 :

 خمزرسس عر" وطعم 5118 20عا عالم 5011

 الماء مععطعمر, 5980 516 50851 01516185(.



 مل 183

 آكامع 1[عمعع ؟0هم ط1 ةمصعتكم , 016 ام !عنط0قأر آ!155عانقعءانقلا 000 0 عوأع 31135862 عاعطل-

 ىمامو5 [مزداعاوم, ؟5ه55أغ 1[[ةيئاتس 0م" عال ععكاككلمم عن0ع 11ع"ق1ة25502ع, 0101: ععاقأ-

 م ةزعرع5و 6 ءعوررةعط همل 0هرععا ةعااعمع 1""عزععطا عاععلا هس ةلعا 20 ؟عووعام  "عاعال 0

 لعرب الواورع طءعمطأ نمل مر 0ءرد ععندواعم 6 عءاعرعأاعم 0ع 71[, ا؟ااكلدقتر انه(!

 (6ها, طولأع رع رصتغ [لعطع آ[15دعمدعطما( نمل هعدزع ةعلاأ هعامع“ كمععمنا عع ععأ هناث

 ”نطاأع 8ع0أ “[مادد رندعط ؟عزدانععع ةذمرععمنع,. 020 (305عمل 7ا1عع 0عكلكعا5ءلر 111

 طمعا عع لزم 6ءاعطر(عن هداعا1ع. 1ةلمكأ طقاأع علص 501ءطعل', لكامصعتق ةخطال 1200:811]و

 لعمر ةطعرع ءةعطالملعأ اةرع, طغت 0عرت (طهاأ[عص ععقوعأدأ: مهعات عانت 1ةوعل - 516

 ه5 ةزا[(م ورع - عمود لعسملل 0عرت 6ءاعاتز(عد آ11جمدع» حتت 016غ [1ةملع هم0 [ة5 ام

 [مدعا[ع : 1عزد5دأ 00, 1ع 035 (نو(29- ل  طعلور 0 8عطعرةعطع" 0ع 61ةمطاععسإ -

 ]عوج 131 اغان, ؟؟م5دءارجاع 01 عوعرب - طوق (طقأذأ 00 305 [0ع12211008 01 0ع آ[15-

 ةممدعاطولا(! "عع 0عرع ظالملع 66158:02067ه0 ج15. - ى]1عع0ل1053! 6711107 ع 1311

 ملمع م[106غغ دعلمع5 2دلوقاعج 1ةهرع 0عر' 5حسسعاراهأ# 0ع 5ءطقمععأداأعز, 1عاط-

 (هرن, 5ةم عع, 016 جاتك عام 702 أطلت ععععطعمع5 7عزعانعم 00عم* 301 01 نيا لل

 [ر.عزساملمسنع 0 زطسس ءاماعاعم 001[عد, 0210 525ءامانظ[ ع1مع 133[ هأغ عامع" ع5

 [0غ, ءرع' طقأأع 0عوس ةزعط ءتمع 00602211 6ر 3251055186 قل عنق 670086 ©21162!21 255[1عال

 80 131: لعمر 5علطع 7عزأ ه0ه0 01غ دعلمع5 5هطسع5 1ظكاسهتتاتط 016 21:عأأع ظاأتاطع-

 7عز( 06هرع ةلهطاوءالعم 20عوزعر هس0 ءام عاغعاع“ 21عط(ةرلع8ق87 1011 611)5 813 0]56عان

 11رسون. 11 مددأغن 5زع 00, ه3 56عأ] 6170205317 طعأ اطض :

 [016ع كؤم عع 0 ن1 [عان

 الزعالا همعععاط"ا ؟هم رسعتمعال 11016 16

 هزع سمعاعم ن0ه5 0عم 05 ["عم 5ععماأعإ» طاتتاطل

 مزع 1ءععءااعو لعدم همهداعرنطاتعط عءاتسعم 71عأع

 ]ع5 [عطءدج زد 016 هم1هعاطاطوعع 1[مهزنعب -

 طمس 5011 لعن 5ةسعع» رطلأ لعدد انهت ع ععاطعال ,

 مزع 5ءعز06ع 1هطسعم جه1 0عرع !1[عمدعاططعأا [ةطعان.

 لماع لعم دقمعععمر 01غ ءامع ؟هم لعدم طتعطأعتتل 001ع235عءات1 ةملعرلع ][ءلوهدع 305-

 سوعاطعم, 0عرع 5علعمأعم0516 55:3 ]ط حطت 205 ظادس 205511. 5علزمع [1[عرض ب, 016 5

 معروزعم ةامسساعم, طقاأعم ةزعا!تم آ؟ا1عاتلع نأ علعز ععاومدعم , هم0 62155:ع0عرع طلع 00عمع دعطمال

 زم طعروزعم 100ع ءرع ععطورسعرت. 5عءلسع 1غءزنه 5اورتطعمر ل5 ءز' ممعط ]كمل 13+, هن

 5علمع 0طعارسع مهطسعس ةزعات 5عزمعر 121 ةاطه2ع ه0. مطعم" 035 001(5عم 701!( زالت

 متعاأ ععاولاعم ب عع اعطاع مسن الرع 6ءعدومعر ملتعاتأ ؟انع لتع ءعمدأع 5 ءاصات؟ 155 ءمدعاملاب

 هسل ءعماللمط , لم زممعع» طلعمدعا ؟ونم ءاككو 23 لوطععم, ممعات كاس ةمددأللا. 1116 ععمزعأل

 عرع 100 ؟هرتمطعععلزم زن 01غ 6ءوعاادعطقلا اهمأتععر“ 8راتلع» , لذع لعم آ.عواعم خه 11 ع6

 ةمامماةسععل م0ععأعم , ةطمعم جطمقالتتسعم , 525 دزع طعوسعاتعم اعمههاأعل, 000 ه5 حمس

 عل مطءاغنعو هسل ؟ععجوعطأعل. اظرع متهعطأع لزغوع 5(ععنعطع تأ, !عرمأع دهم عاتعرلعأ

 6ءودقمعع هه زطسعت, ًاتطعر“اةقع دنع جطع" ىلاع لوععط دعتلمع طمالع كانهتتع. ل



0 

 ددعنم ا1طرص 0عرع انامعجتم# ملعالأ طعاع جن, ع 0عععطقأفم 23غ 111غ" عأ؟ ه5

 ؛ ممل مودع ءزمعات 4217211316 035ع]5516 70م ءاسعرل ل2218 1592007[ ا“ 301 5

 61 ءاع 11.

 80 اعحرت هع م3261 2ععزز , ءامعرع 5ع0عماأغعم0ع9» 51204 ل 2ءعوزذءطعل 1230, 0

 ةعزم 6ءوومع ا٠9ص 5ط210 زم نسلم ق121ع 026184, 50 03355 هر" رلأأ 062 101211115168 5

 0(عو ؟عرتاععطأع هه0 ]5 زطعع5د 61ءزعطعم 6عطقضش0عآ]أ 51900ع. 1816 1010ع ءاس 1201-

 5ع61[031* 0عق ('0قان عم 11123255111, 0ع“ 1882 312 عءامعا2 5135231( 03351951 3566-

 هعاتتءاعكأ طهاأعر حماس عاءمدسس 301 1ط1جطت؟ل, 0عم عع زد 0ءهع 6عودعا!وءطقلكأ ءهأهعق !0؟-

 معررسعم- ةزمىعم طق«اع. طظع طعدعطعماءكع ذانصس لأ ءامعلت 705عا1مءا12, 520 215 عع 0

 وعزمعات .3[431عع م1 ءاءاععا عمل 11ع0ءعمرع مهعات "عزز اطدسسر دنع[ هز ةط8طط 18 5ءلح

 معرل 283056 324 000 5ءطعماكع زانت ءاككتج 300 12316. 216غ53ع5و 6ع]0 مهططت 111

 دزعال 701, 301 5عأمع 110251205011080 20 56152062. 1 23[ 702 ءا2عالل 111511

 06و 6عوومععو , ةلوسعاللو 601ةمدت؟ عأط , ذم 1050116 طعأ 8اطوهددعت ؟هطصعسم0, ععطقت»أ

 . س0 طعوعوط ةزعاط 00غطأط. 2ءمىءعاطم ههطسس اطص 1؟عد201161 301: 23101 ك5طع20 5

 6ع5عا]5ءطهلأ طعأ لعدد ة1حمدع, ىلاع طقاأعم ععدوم عم , 016 ظعتطع اءقتت ةه 11811.

 ىلاذ عع سسم 016 ]32016 5عءطاطل< 080 53ق24<, داق20عص ىآآاع 301, ا!اتودواعر» 5دعأط 532غ

 000 5ةوعأغعم : 00 5001163دأ 085عرعز, 11115 طة0عطعم 0عأمع آ[ن8121711 150284 201115, 5

 ل0 225عع. لاوعاط ا217عاز' 7ءأزغ 5006 ظاصصعاتلأ, 067 ('ط115]3ع 5ع1010ع52 531, 31

 1س حملت ءءاعددتط ععرسدعاأ, 020 0عاعزعا عع ؟0عطقأأعب ههعاتل 1131 5010561201!

 م80 53عأعر ءرع 70116 0ه"عط 5عتمع آ[؟مموأ 2161 ؟01عمعم, 5020عمم دزعات 8280 420ع7ع

 همعقاج عد, 2205516 هع 00عا جه ظااط ء[01 !عءمتسن عصر 0عرع تطم طعأ دزعا طعاطقعاأ 820 "عاعاط

 مءعوعطعماعأع. 50 طجأأع عرع ءعزمع 5(ءال]سم ع قرص (52111ع2101ع ععكك0120ع12, 016 188 507

 لعم 50ععم 0ع5 ][.عاعم5 دزءابع»» 5(ءا]][ع: هم0 ذه 4كسهدأت 5025 5127 151851 0120 10

 عرس 2عزؤغعردأ غم 1.عطعم5ععد 055 عمود( عطعن 1 016غ 13عع. 662عا2ةأط8عأ 83114 عا

 ععاطمم زم ظ82عزز ءام 1130ءاعم كجرس عمد 5ءاقطعلاعر لس 5هطس 150340, 0ع» 5مق(عرءانتم

 هم مءماتططسا ؟ءعلعم 5011[غع, ة8نعطق زطرت طغعتتقم 5820 !ءزاعغ ةزعا دعءابمم» ؟ةءاتط آه 016

 131ءاملزغعم علم, 01غ اذطص (ةعاذعط هتاعكده ععضط : قل 6610 0820 665ععماكع2» 1عط]68[1 ©

 ذطرس متعطأ, مه" طلعااأ هع عد متع عم ظفاطع, جمعا 03ه 5عأ2ع آك125112758101 عاب

 همم0 دمعةعأت , ه1 دزعاط ج0 260عم 31ع1001ععم 20 5ءععزداعرط 00ع7 0121 5ءعاأمع"

 [.جممع 0عم 705ع] ه5عطلعدوعم 755 !جددءعمر, 0ءرس [١ عاد 1م 701168 7115عع2 20. 1811001,

 هام مالعطاععمع» 500 5("عمجع#ع (نطقلأ ع, 0212753عأعم زطلص 0165 1عاطعل 301 035 18:1256-

 رزعزوؤء, ؟ععامأ زطسس جحمعط 0عم ؟ءراععطع ردأأ دعتمعم 5نطصعمل , 032016 53عام 8عاوزررأءا

 منعا همك هزع طةدعم ظنم1055 انطع: 7ععطعم5ذإ! 122 طعاعقالتل عع 0ءعدلهظ 201 511521

 300 8ه(نطعماتعطء, 50 0355 زطسس 01غ 1؟[؟عاغ ,,ععاط , ءمأط 520 عراتمل “ 110 ,١7011321

 ءامععدمءرمأ, زج 50عمم مان ءامتئعع 7عزأ 1عطءملذج ذه ءامعرم 52:عع ذه ءاضع 6101[ 56-

 5عاجأ. 15 اعدرص جطعع 0370م, طقعاأ دةزعال آه 101جم 0ءعددعم عام لوط 1305 05

 د20 اعدرس ءىوأ, جاذ 815301 (طهاذ لع هع ههل ذطص ال15 3015ه عالعال 11ع55و 514067



 تيا 1-2

 جنس آلوروءرعتم. طزعوم» ةهدعطعماء اع ا©ص رسعطتع ه]5 ؟ات؟ة(!1ءانر عهط الئتت 2. 8. ةل

 هزوعرس 1"ةعع ءالتم 18000 طاع. ةنر"" دعلم 5ك]ممعصلر, 50 0858 1311, ةقهعأ ةعلظ 50]نآلر

 ىنءرس 0ع (طدلأ/ع اقم عع ععاعطأ طقأأع, نسدعرع اآلةمسلع ؟هد 6010 همل0 ةزاطع»ع طقاأعم

 نودع !نممعم. مخمعط [[حعتن 13 زم الط عرهنك جعلك0معم, 000 5؟2عدعأع اللاتت 5أ16

 6نمقأ مزعالا طامذ5د لمععط !0غع, ةمملععم جمعا 0هينعات 1[طقاعالر 1816 عا الئاتت

 ازرع سومعءطعد آرنعل 16,000, زد 50,000 هانا. مدع 1مطقع (”قععض !164535 له لكنت 6818-

 جمس تملا زذطس [دعام هن 6ءةدعارعماععم 200,000 2هاكحتاعم ععععانعت طقطعم. 18 07

 1طمغ سدهددأع هعزلو 6ءددمع اهم ءاععم(طاتسات ءالعر" اازءاسمع ةعلست هلاعر لعمعال عال

 ؟وىدمع, ؟نانااعم ةزعا طعمومط عرج [جعتمس ه0ءانأع ةعاطقأ مهمل ةعتسعم !"عا02انععط 0

 اولا ماعاغعو منعطأ عععم هطسع ذن©س ةعتلم: هنل عنف عماأب عاععساللءان همطعقا3([عالر ؟انا

 لمو هرتوامم 5ةمعمرع دعلمعع 7عأأ, هم0ل 0هطعأ 1؟اناع لعد ه1 علم عااداعرن. - الذع 3855

 ل ع5 دمر, ["معجاع زطم 1[1هرتتس ءارلقأ, "عموم له 11ءاملز عم 1نهعاطعم 11111562 - 1ع 3255

 حلاع 5ورععم ؟ةطبتعم, ؟ء5ءاجمأع عرعر ج00 2عاو5وع 1'"هطقللل 501 1عأ2ع 408م [[عا6:

 لون عيوعاناز عوودعم ىلعط دست للع 1١يوم 06م 11ءاوملزعم, 11 اعل 5زع ا58:الن5ع2عز: 0

 روما زعل زد امععء درسنا لعد 11'عععزدعع 0عد آ!هطللعلاقم عور اءعطتع لهم 2013 ]كب

 نمل طوطع ءرءاودعأ, 135 زعل جعاكتم]](. - طوق 7عم0ل1غمدأ 00 30612, 53816 0ع (ئطة-

 ا1[ع: ل1عغ 5ءطقةمطعلتا 01عودعرع 8عدعا7ءتطط05 مهكدذأ 55 0ع 5عءطقمطعأا 0عالع5 56 5.

 اركزمع ءاو 7 ةلك( عر" د(15 ادع 6 ءدعانن عطاع, 01غ زم 0ع لن ]111[ ءرهاس1 ععدعاطت ءلأع

 نزعالا ؟ءمءعام2ءعأأ 0هعاعطأا, 15( [0اععملع, لنزع 1طيتطنس ه5عاطدأ ءءعىقطلا. 1عط طقهأ ءاهطكأ

 لمد [8جعانمر ءرع 20عع رمأرع ءرتدمطعم, ءازصعس 124ع 0ع آ[1هعانع جت 5305 طاعزطع1]1 20

 لان مئعمر 50 0له55 زعط هضاعل' اععامعسمت 107553006 20 زلط ؟<عط16]20 1106. آر عزنا جتنا

 نزرع“ لعم 5كوممةهطعملت مك لعن 1جع ععطع زعط نتعاأ ؟1عا, 53عام عر, 02 ةسالخأ"ع لأذعط

 رصأأ 0عزمعم 11230عءطعم 006 1""عمسلعم, 50 عمأ 00 51115[. امس طلعاأ 1عط 2011 ةتالن

 قوورمسهطعمل لمطعتس , هلأأ ىدتعطأع 12عامعد 15دعم5 ءععطقلا عار ه0 طلعذ5 لعل

 معممم(معرعر رسعأامع "["طاتعغعم 6 دعانا ][عدومعو نمل آن ءونوطج0 ءعت2201255ءعمَل. مخلذ زعآت ناتان

 05 هه55 زم هعامعنت 71سس عع, 2116 11عزمز يعم ه0 101211 261ه , آعق13 عض ىكلأعا“ ةال

 وعاننم ؟هن 6عءداملأور 5دمطعإ“ 305620ععان, 10 هعامعا“ 13200 ءاه ةز] عز عدعانا 2 عرتعال

 5امعاعب ؟هم ال هطاعععاتعطعس 0011680, 0255 035 عولتع 11305 0عأل. 1ع]ل 1181 765 عال

 ةعزوعو زمان (5 57 لءم 2[نرامعرع ىعطع هن ععطجأأ(ءعنر ن0ه80 03 عاطاأغ ززتت ءرعمأعال 405عال-

 طاز عا, للعم ةلاعس ؟38]01120ععم. رع حانعر» عاندوأع مهنعات طقزقاتعا رت 50 ءضالت]0عرماع زعلان

 لعن 67055 نه0 ظطقعدكو زطص ىدزعا ةءامعل. ظل' مهماعزطبتع]ا ةزعاط 0ةعضق01 ددأأ هنلنع اطعم

 0ءوعاتذ طاع هبل طتعطأاسمدأ هه0 هلاعرناعتب اعمن, ةزعاط ؟كده0 ذطم 50 ععات10عأب لهقق زعان

 هدأ لعرر 66علمساععم اكحسر مغعلتمع ظاننكعابعو طقاتفعم هنأ طتلغأ لعرض التعع» كلاعض ءانع

 [[ممملع سمعانعم 11م1 عن. 1عط ط0[ ذطنن 5ررعتذع نه: ءرع لمساكاع. 8ةكأا له 201512 -

 ىك11علزنعوم - الع (عةساععم نلكم ءلسعس !1هسرعم , 000 ءا“ 588ع[ع: 1طقللانلتر 5115

 ءااكوه5 501, 135 له هعامس طغت ا!؟ةرسنئععس 80 320عءز'عظ 5عقاتال ععان 12356. - 8هق ةل-

 ععراع رصاعات ءااككقم : زعط دمهع جطعا“. ىلو زعا [عراتع اهل, 53516 عم: ععاتأ يهأر 0

 و



 1ذرخقطتست. - 22 1006 زعط ج0:هذ عع" 000 0عءااع : هع طءعصاتعأ ةزعا 3150 21عالأ, انا

 هنسع ظلومطستمد كم0( عاعم : ءزع معمسأ رمتعا ٌةمعوع طغت ة[وسصعم 000 هتعاتا 8عأ 0عات

 ممزممرسعل, 000 528عأ مه2 عود 200: ععاأ دعءاتقم. - 1111156 05 متعالا 201 عا

 هزدععم, [؟2عأع 0ع ىلأع2 - 1ع مهطس 11ع0ع» 016 آقتتأع 520 م:2100116. - 1[

 نعزوع 5دعاترع جمعات "ععاأ عما, 53عأع هل, 0لةهدسأأ اعط 01 طعم جعال ءأل 616161263 0

 - ]عز مهطتت 122161 23150 205311122262, 516 201 21غ, 35ءا1ط51 هتعاطأ طعزتط (0طةلز1عءالو

 هم0 0ةعطغعب عرع 5011 00عط 501 طاعلطعم 1ج5ذعضر ع5 201 عاعاعط 0 الات2. كلك زعط 31

 ععارقرأو 10ط[غغ رع تعالو 520 هل, 05 عع مسم ةزدعمعم 0أا1:1[ع. - ا1ءولص 05 آناتقأ 235

 ؟هروعاجاع 1زعطر 000 0جعطأعب 0ع زذأ ستعطأ آك1هعر 2012 ع“ رتعا كعطقا طقأر 206 5ة18-

 عمر 20 1011م. ظظرع ممطعت 3ع 01غ آده1ع, م131001116ع 02301, 50 5عاتاتال, 0358 10

 0حعطاع, 0ذغ دمرءقعطع ىتوطأخعألر 10 5325 08211 ءاش آاع0 :

 ةلعزر» 8ع 151 ؟011ع ا هص0عه ْئ

 آل ءرع اعممأ1ا دعاس 215 األ“ 210,

 [100 1305عطغعأ 211 2 113

 زطزعو اعمساعع 8[عمم رتل 3 اان.

 ل5 اوربت ع5 رمأز" 701, 215 عرس 01غ آ[ةم0ع هه0 1طانععم 020 ىل]1ع3ر 1535 آان 1305و

 لس م2150[ ءاع ب 1ع 153م ؟10هأأ, اعمسمضسأع هتعاأا ؟علعمر متعاتلا 20150 1عضر اععأا عال

 ]ردها 7010م1 مععل, 1701 زمام“ 1 21ععيم208. قةهظ 5385 عا“ ءاط 200ءع5 آأعل 0

 5م8[161
 ١ 0 1جمطعم ز1ط؟ 065 8538عع5ر اععطغأ 0انع] ٍ

 كاع عزمععم طعم 15١ طعام عا2د218 6اًانعاع عا.

 لو عمرتعاط زعط 0 اها ان عاععل 135[ 311557 015. 131818 5385 عا:

 0 03115100, 1:عطقأ ؟هدنت 10651380 00و,

 80 3551 011 121065 15677625 1مل ©[.

 ررمردنك ددعاأع 0عع قلاع: 0 1طءمطتنسر 01غدعد 5328 طعطقلاع, 520 طءلشوع الئتط 0عاظ2عات

 11ةلعزعرو طعن, - 16[1ع0ع20164 زط©ص ستعإ طوأغ زعم - 156 منعا مه0أط15, 01 8251 االال

 وعمل طعطقلاعل , 53عام ءىر 20 - 7ةروعااتتو20 1701 22عأمع2 كلععال. ظ55ءاقععاخأ

 ,ممعاع زعط لثع 11ة0ءطعم, لذع 20ععوعرل 132عم: 1535 طقطأ زطخ' ععطقإلا # - ظلاسعال

 6موومع, هدعأعم ةزعر ةءطقمع" هلك 1غ زع ععطقرا. - 2و اذ غق زعاط مهعات لعد 1ططاتق عال

 06و [3م56ع35 طل, 1200 هزع ؟7عرموءانامدوعم, لتع ط[ةءامعع طهاأعم متعاتاذ ؟08 0عاط ةتاعال

 عموعانعم, مهمل زعا اءعطعأع مهعطل عداءازعط عمهاتعاع هس دتعتسعال اهل. 18 111516516 اللثق

 هزمع كارد ع ؟02 0عرع ءازمعم 5عزأع 0عد 1آ130256ع5 20: 0عنزت 5هعاطعفق طئالكأ 011 2165و

 زعط طم 10115 020 553, طعمأم لعام 7ةع5عع00و5ع. - 22ه 111 1غ تان 11356110 00

 0وءطاع: انتم اععزمعم 2ءءعزو ةواعطعم نسهععمط]1ءاع 171علععإ - 1عط يمقطلاع ة©طس لنع

 6ءوعدز ءاأع, 205516 ذطس 01غ 11ءع1ملتعم 70ةرتذعاعم, طهأأعغ ةزع طعاطقلاعلب 531

 زطرس ب هر [[عوو 2جك(ءاددلأ جمتس 7ةءاعم اكماننه3 عدل, 080 538عاغ: 0ع ىلاع 75:05516 70!



 هلا طا ا

 لودع لو هزم [عطقلاعم: عور ءرع نم5ذ 00ع ةمعط ءامعس ةواعطعا !ةع. 516 ل١عأن

 زعوامعر ععرراعودعم |1655ع!

 185 زد( سلع طنعع ملعطا هنعاتعلط, ةلاع ةمعط ممعال 50 6[10ع»عووومقاعن 101ةلاع

 جمق للعرس ا.عاعم 065 ]1طرءةاطتسر ؟مس لعمعم 111 اعتن0ع طقطعال, ؟0201ان]11ع2. [1ةكانم

 زلزمع . 116غ عمدوعأ, 50 هم أطر, 0835 هع دزعات ملعطأا ؟هد للطن ("عمضعال 101266: ©؟

 مكأ(أ دمعوع نااعرع جم زلط طلم نه0 11635 ىلع 1م 5عامعاتت 182056 ١01 اانا) 110

 نمل ؟0عىلوععم : طعأ مالع لعرد حطعع (اترنعااعأع ل0عط جمعا عرع لعم 82018 0عق (:طقل1؟علب

 000 رسان5ود(ع ارسننعرع 304 5ةءامعرع [[0( دعأم , 0ءهدوعم 1؟١؟عردهعطأ 2111 20 ©51عععمل. طه

 6ةمجمر حطمرع 15:مدوأام ءرع لعم 8درعاتمس ؟0[("عالاذ غل جن طعطقم0عا]). 151 1905516 2. آل,

 ح55 016مدمع هعلأ دعامعع لدوععم0 01غ 66012146 0ع3 25131500112 5227 265080178 ]1ع

 طوأاعر, قزم جو55: عملز ع اعمدمأم 02م0 اتطععق05 ععرتت ةزمععمس ط6[0. 2ةطعا" طه[ ع" 8

 1جحععم5 0عم (0طهلأ عمر اطس ءأمع ©6005أ1 211 عمار. - 80 طأقأ 216 1811(01115(

 عمك عومم , 53عام [ةماتنر, 161 538عع 51م 015 مان. - 80 ععواقأأع طل“, 0355 ها11* 110

 هم0 0١م 0عم ة00ءعمم 5830ععرعم 1؟عأمعر, لأ 01غ 66031 ء216 063 1251111011112 70151185 :

 05 ةدزمل سعترنع [.1عطازمعدازعلعزر. - طع ععاكةطعأامع 01غ 8ا1[(ع, هه0 50 6ع 0

 15ءةطتس حاادسقلاع لهععط ؟0:(تع ل1 ةدعر» آ[.1ع0ع 600,000 '31[1عرل. - 7214 1

 لعد .دعدم طعطلعلا عع طلك هس ةعلم ظالع. ىلف عر هس آ[كفاللع اعضةملك اقهىر طعقهعاطأع

 اطول 0ءعرعوءا]طعر 020 215 ءرع ععوامرطعم. طلعد5 0عرع (نطقل1لع ةعلسعالت 50هطش 111183101110,

 لو5 6ءعع انطعرع لذع [.عاعطع ج0 دمزععالعم. 275ع1 1[هه21غ6ع ههعات ةءامعرم 1006 اكقتس

 هعام كمان 1آ؟طقور 0820315 دعءاطمم 38 لوطع حلك, 56 183510. ىلاذ ءرع 01غووم 18 0عطل-

 هعازمم 7زسسع» دأأزعم هدطر 50 عع 0[ ملأ دعاس عانت !2([ع» عع5وع5ووعم , 1؟انل]!(عطل 18

 عةمزورمع 4كوععم ملأ !١!جددءرع, هع طلعااأ جطعرع لذع [؟طعقمعم 20101. 13508 531 013,

 1مم 1ئعزعط مهل جس 1!طعقمسعم ععراتطتأاز 03 5م13285 15134 3101 080 535( :

 م0 !حدعع 0عم (نطهلت#ع ممن اس 6ا!انعلع

 حط زعط 15317 1ان؟ 31165 11155عع5دعطأ اع :

 »عرس اعومس 0235 [نمعاانعاع اعءعزمع '1['انعاعع (8ضق ,

 عمرع هزمع 7م12عاأ 280عم طعأ 831.

 ],2م ددعأع 0)غعوععء: طعأ] 6011, 50 5ع) عوإ ط0 501156 0عزمعم» 12[ 168[ 5

 اس0 0عووءن 6عادأأ عن لعامعس ءاوعنعم 00ممعءاأعن طقطعم

 850 6[12عدوومأ 0235 [.عطع2» 01ع5عو دعلمع5 508265 آ1آ5طجوب 0ع 15[, 080 0

 رزعاممعات عع حمعاط زم [عماععط» دلتا [دعتم 080 320عم78 67055عم 0ع 7ءأأ 51320, 8

 رع 06ءا !طلعع مزعطا ج20عر5, ملذد اذطص كعج07 طستي 0ءءاتطععرل. 21غ ععاتط11]0 51ه

 6ءاءارعاعم 0عرع 0حص تال ععرن 7عزأ 1جعرل 5عأزلع 1,عا]ل7عر“ ععاكتع5علل: 1121 663523856 0

 5ةل(ءمدرأعا] ١60 كملععم 000 0١7م 5عزطعالل !3[ع, 01[02ءاناعأر 83[ عز" ع5 03151181 0

 ءزمعمع ؟هاااعمرصسس ءمطعأأ ععطرةعاتأ, 0855 1ططم , 3055م" 5عام عال آلة(" , 101 ا!؟عام عا" ع1عاعط

 دامسل. 1ع 5ع, ددعأ ظلسعع, 0ع آرعانعطامنهلكأ 5علمع" 7علأ, ءأضتأع زم 5عاضعالل ل311-
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 25207 1816 ع

 آا500ع1 حم االزددعمر !ءرتواممل , اذ مدزعطأ , 8110084, خلا ءاا1 عاععلا : 880 701 157

 1[عمزعوداأعم5 18111 1ع ءاسعل 5عءاقمدعل 705 11010

 ]كر اعورتت ءللوأ 270 5دعامعاتت !اجأعع, 0ع زططت ؟عنظ011 61 53416غم 1عأ12 1652#

 كوم, 120 1؟اندوأغ م16طأر 0355 ظامعا" 50 7161 5عءعععط همل 7عه0ع جه 5ءأزل عال 507

 هركاعزأر 1116 1عال جم 0ع: جعطعع ذعط 111 هد تع ةدعأت ؟ع6م0ءوزءعم , اتسم ا!؟طل 1]0 85

 20 ]راعطع (]082 - 0 زو, !ة(عع: دزعط, 067“ 5ع اعقمصس 12015ععه2 00ع7» 115011201-

 ععر 51676عم: 00 1511:عزد5أ, 0355 1عط الص ه1غ 5105ع2 عاق[ 1306. 1231212 8

 هزعا 016 1[عمدءاطعم 1؟020ءم0 500 5328عع0: 111غ 00 8851 ]ط1 50 23 5616[, 0

 اطل مذع ععزن 262 - ]عون 2185 لنج ع )عم 1ذد عورتا , - 600, 1111 1]101عه 50-

 10116 طلضر"عزاعل. 2165 5عدعءطقطو ةزذع اءوتتتعط» 00116 38 11:010ءه2 هلأ 5مع15ع 580 113215

 معمل "كطعأب, 0لهمم ددمع 1طط عدتصأ'. 11 ةطتنعمل 51غ 50 7هعطمأت وأ 18:35عص , اعقتتت عاد 201

 رمرت (نطهل1[عمر زد 01"1عع 0عودود 311 01ع) 30151:3ع162. ل0111 عع5 113عاعغ األ 8

 آحاعرر, 1535 عر هم لزعمعمل 8جلع2 - 1للزا1514 00 أع 1”عازت7ا1 712عاطعل 2 1311 0

 ةمزم. - 1ع طقطع 03 مزعطأ5 50 ؟عرجعلطعرل. ح مدمر 52416 0ع 50طصق, 1ع 5ةوط لذ أآلب

 010 م16طا5 131 عمعنودعر“ زم 2عانعم ةسععس ]15 00: سهم 1ءط ةذطضط ؟عطقالا 280,

 عااأ5ذأ 00 ردلرع انزع العزم. ع رزع 5عزلعص م1162 جاتالت ('طقاأ [علر 15020 هقعال 18205.

 دس ؟01؟عم0لعم 110ععس !ذءو5د 1طحجاناست 1طص 101عم. الآكءنم 5هطمر 5341م ءرل, 061 آالزطع

 1ع 156 لل انلطعع لعم امرك ععاعمرس 2عسر 005 طقكأ 20! اععامعم !013غط , هتتتتتللت

 (2ع10 - هو ]3ع ءزنم عرمووعءعرع [3م1أع ؟01 زانت - نه0 عتط ع5 ةنا' 0ءعزم 11155

 3205. 1دطقوم عللمي طتمر اءكتدوأع لعدد ؟ج(ع» ا!عمربا6 000 1320, طقعد5 هةعلسعل 11687

 ل35 6610 ؟0((حعىعم هص0 ؟01عأعغ. 1طر"حطتس ؟1ع4ل زطص 50:انعاك. 1[ ءاددأ 0 2061, 1؟65-

 طولط ةذعط لأ" ل5 6610 5دءرعملء ع2 - لور 7عوععم رعأمعا' 4مل 1 عطا عاععأا زا 56

 دمع لعل ههل لعم ]د عورسأ . - 860 زوأ ع5در رمعتزم ؟هطم: طاعزط ءللتعا ذه 0عزمع

 آاج20ع], 5366 عا.

 الماعر» لعرع 1[عمعع طعرعاتطس اعز 5ةمععر“ 01 غوعر" 7ءزأ 1ز5ؤأ, 3255عء»' 065 (طهلأ عض

 جاز علل ؟ه0عر* 1ط ؟حطتس ط. عاس عط 01, 0ع علم معتمعاتز ءطعت" 2ئ1عاندضأ, 020 03طعأ 2طن عانقأ

 جهلا ة55ءع20 13, 665000عزل5 ممعأا 1160 عطقنأت اإل 20 718122612. 100 ةععر124عم* 17-

 اضمك هه0 ج15 داعاقكع رمد 8ديعتم ععاتق 011, ناجاتعاءكع عع 0210 0هر"عط 5علطع 18012-

 1مرع6هرع 5ءارممع كاتستتع 0عم5ءع]5عم 50, 0355 0عر5ءاطع زطص ؟عز !1عوو نه0 مءزعاط سلأ

 0610 هه0 60( طعدءطعماءاع. ائ* 355غ !ءاعاطغ 1161003168 331. 010 0عدطقآااط 020 1:ع-

 عمم لعرع 5ءرقمطعتا 0ع5 53084ع5 516ع55و ه5 معط ١02 اطر 02535 1115 زططط 016 11[-

 !هلزعم طءزععار"دعاطأ طقطع. 1ءرع 81100عاع, لعموم 5عألم 66عدوضع 20316, 11:31 ]8 061

 لطم 1020عرطورع. 21غ م عتوأمط 3007[, 50521 1701215112 عقنلر 5888عمل' 12002اعات

 مزمعر* 6 ءازوءطقلا ةزمععمر ]ع0عرع طاتعاط ةص ه5عامعال 21312, 06]01 ىزعط 20 اناا:

 لتعمرت ءرك ةطعر» دوررع, 50 5ع مأأ] لع0عمم0ن3م2 385 50أ0عز' 51عل1]مم5 ال20 :اتانا"ا[ع 8عاضع

 د00 5ءالمل(عرعم 70ه 8م( ءاعءعم. 1ع 5علطقأ 8ع ةزعط 01غوعر» ة11معاأ اتطعرع ل16 0ط1عم

 لمع 8لعمدعطعإلل 50 0011055[, 0855 عر“ ءلسرتة] 011 زل 21عزخل 6[[12ءاعرب 65 10106 .
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 ى3ننمرززر تر هزغا منا لمس اكرععءابطمل طلسم عراع ننال نتا المع ط[مهماعأا تان0ععاعع اناث

 كوعمر اععلبر لامسدعا هس لعع 5(عممدع طاعتطعمر, ![هددعقم عع" هلع ةعااعأل, اكققتت[ عك 00"

 [1ةملاورع, كومملعرعم مهمأآ' لعم اء معانانما' ![عمستسعس نن0 آطان ةساننرعن. - 1طن عم "انها

 مناع ع هع لزعو منك نضل ععاككحسل 01غ آ[!عانعي - 1855 عمط لهسهمل5 اننالععالق 2تاكعأ

 موععئمزعم, لذغ عمعات ؟0ها 5ءايصاعم ععومسلا 1 عرعلعتب اءاتسصاأعل, انال161 0ع 58861"

 دم لعموم ءلرعع 5متأجع 1[ةطقو, هن لعع ةملعض ]طعمطتس ط. ءاسضعاتلا ةاهه0. اطاع ءاذأاع

 . ؟كه111م لعم ةلأعس 6مددمع زس دعلسع» هكمرناتم عاذءطعم !"هراس ر اللأع 01غ 1110016 10م1

 لعم 1[عزداععو عئ[أممسلعم هن ًالطعرل1 ملعرأ 5 جينعرور ؟عداطملاعمز لذعغ ةهلعاع حالعا' 53و

 هلسع هزعاط هم لعم آظ8كملعع لع 11ءاملتع عد عامعس آاعلع جان اععات؟عالو 50 7116 5

 زان مدقدأعو همل ممل هداتكنعط تعا ةهاكادمع عت لعمدعم, 01غ لعط 6588 50 !عافألا

 نمل ىو ةعطمسعلا 8ع هنعاتعال اعمعم اهلا( غعم. عرع 6عدومع 11:0106 0ةتتقلكر ه8 انا-

 اعط ممعط هذصمع الواعد, 50 نأ ععاطعأاا, 055 لع“ ل[عزواعرع 00عمر* ارعطتع» عاش الع

 عن ن6 ؟0:5جمعر, طلك لع 5عطاتاعرع ع5 طعطقلاعم. آلاعاع ةقموعر اعهنكاعس ةلعأت 360

 - زرع ءةنمزعع 100 هلع“ 1000 '[طلعر لع ههعا لعرم كعمسددعراس, ءأت 00لعن' سعاععرع ]1130

 ءارمر, ن0مأععملءارنعععن ةزع ذسص 6عدوسعع نما ؟عئاوج ]اعد هلع مهعاطعلل 211 طفاطعال 851011-

 نعم قم آنعطامطعس.  ةطلممعطسمول موقدترأاع ع5 حسعاتر 0355 عأط 5828 دلع ءأللع

 ح1عاولزع, لذع هع زدمعع طعأ دزعا طععمرت ععانةععملر ؟0158305 580 ععطق18# عاملات[ عر انآلل

 لورستاأ طعن لعرض (طدلأععم هزعا ءاسم 5اانعاع 610 جم ؟ع؟01 عصعلر, 000 0355 عاش كظلع-

 مرعب لعرع ةزع ذطس نساعإ“ ةعتوعات 1"عنذاعر» جطععاقمدعاأ طقأأعر اطلت 20 5عاطلعالل 155مل

 ممادءعاجعم سلع 0ععوءاطعم 31ءاملنئع لعن 8قمكع جطا1 ع(. - 1و 1؟ةععم ًانطا1معطق طغت

 لعرس (نطهلت نعد هتعانأ هلاع مقمععا“ هه كعاعاءط عض 8326: لذعغ 702انعاذعطذأعت 011م

 ذل وهعزوعع 6ءععمتك دا دزاذعس, 031غ ةملعرلب 5اق20عمب 0180 18010عد, 11:عوعه2 665000 61ع]

 ىمدجعزعطمسد معرب ١00 لعس (نطهمل1غنعم ذه لذع 5601 0عمعرع طعقن0عاتأر 016 ةزعال ةهعأن

 هةعاجعم اءمهماعم. ح آس ىلاععسس ءامعس 15ج 016 ![لدددع 0عر' 5قمععت" متعاتاأ عطل ؟ععهغعاتح

 6[, 1مم هةزع ىمرس [طعأل 0هععان زطععمس انعاعمساةه0عإ] ؟عرنقماجهددم8 ععطعم 22061,

 زنوه حطمرع لعدم لمع جدع ةانك ىللاع انطرلئعم ىزعاط ءروأا[ععاكأع. هم هع []طط 5ع ةطأأب

 حمعا ءامعرع 0ع طءعاتطتساءوأعو ك5قةسععأ» حس (نانمات [عدتم[عر ههعال 18361030 ؟عاك011111ا0,

 هه0 طلعأ؛ جنك ءامعرس 1856 70 عر“ "طلع 0عد 111م5[ ع1ل5ر 013 دز1ع1 3111161068 0

 1]محودعر. ظرع طهغأع لزع 1حعاطأ لعرع 8ععابادععاعلطتاعم تضهر 1105 اضع 5عانآ 352مل

 ”["مرطدم اسس لمع 11ئ1ع عمتك ءاععلا, ن0 ثذطال زاتكه1أ, 0ع 0ةلطن, 0عرع عه0لع تلأ ءآ-

 دعرن 6ء[ماعع مه 8ظععاناد ععاعطسأعس جسلكفتت, ددط اطعم, ؟هه0 هه دعانعل“ 21151050101

 6مملل عم, (موهغ جم تطسر هناعنطتعإا ةزعات دصلأ اطشت الطعع 7ععازا51155ءمدعطقلا 0. 05]..

 ن0 ؟همل ذطم جسكمعطسعل0 طغعتككجض0عرعأ 0هتس. طلع آاطعمأمع 11:020ع7[عه2 ةزذعألو 3

 هزرر كو ؟0معارسءر» ةكلومم, 111غ 0ع 0301, دصلأ لعد 5304عمع 50 ؟عةهللعأات 780

 نسل نهاأعس ةآصقأر 0عرم5دعاطعم تان 5دععمر, 0355 0ع, من11 0عرتت هر“ 08 3م1ععأالعبي 5

 مزن قم ععرع وعل. ١ دذزع نماعرلز عودعم عد ز]علمعط. قلك ةطعع ةمغعان ةلتت ةظلععم 1356 01ع-

 ممازع ©6عدعارتعاتاع موقدلزراع, هدعاعو هعزوع 8ععاعتاع» جت لعتص (0ةلطن, 5مال310 0عا
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 قش لد كلل

 هؤزمعع» 10:(عععوس ععط 1532: 1؟عوسدأ 00 0عم ]13887 - له, 1011[30عاع علو ع5 ا5أ

 هزم 86ءاادععاعطءأع" ة05 81عءاكاكو. - طلو زذء[56 لأ عطر ؟725عاماعل دلعر 085 156 آطط

 عورست' لع 5قموعع. - 1أالزع 156 035 ةطعء طةعاذءل# ل- طلع ا.عدأع :ع0ع0

 لوتتمس, 0355 08 01غ8ط 50 طأأ اطنص 201عطقلا54 , هنن 21550أ!!][ يعل عو. - ]صه "015

 0عووعم طتلعاأ دزعاط 0عءرع 0301 حرس 101عع20عص '135ع ؟08م ذطاط ؟عم2. 1: 12رءاعأع !عزعطأو

 0355 ردم سأغ 01ةعوءعرد 700 طططط ععدم70عطع2 226عر 5ىأ1ضع جزع طلط 080 ع,أا1556ع: 0

 لج ماك ع ةعطع اعمالأر ممل آ]طه عقصأ' 53عأغ 12305: 0 ثذطال ]0501و 535 1!1!215501ع56 3

 حرت مأعر 132091 517620634 00 01غ 708 211 202 2138 117150 1]0؟ 553851 2830682: 5

 156 ]10ه عقرسأ' 0عرع 5ةمععر““, 03013 ؟عمللى56 00 01غ. فمطعرع !د55 سأتعا ءاضع "3عع

 (طممسر 020 طععمجعال 22ع351 00 2320عال2 151م 00 5!111ؤ6. - لع آنا256ع2620ع2 !210عم

 مقطلعع هرس 8عز0ع 5عرعمس, 500 10ه عقطلأل 1223عأغ: 0 4طاآل )5501, طقطتع ءلط 1

 س0 مععازارإع لل زم 5عاسعرع 0ءععاعم , ععد0عم آل عزو 035 66لذعطا 065 ظهمقط18ع8 :

 ١ 11ءززدر 01م 00 ءأل5أ ع0 ا 0

 آمر 304 0عرع 8ةط هه0 0329 زد 1طقأ

 اللزع زو 50 006 زعأاجأ 0ع“ 2132و

 ال0 111 ععاعم5أ 50 2321635 الآل

 عام, 11ائ50عدأ 00 ءامعط» 8دقال 032:18 5عطعم79 - 0 سعال, ؟155عا216 0ع 030103 :

 سوس ءعمقطلا ز3 700 0251عهلل 220م0عا1ع2, 0355 عع 01عو 6ع0)عءطأ 308ععطقا 8230ع. ح

 الك عمم زءاط مهمه 302 50 (طتعر - 020 036طع]1 طضطط عا“ ق8, 0165و 660161264 25

 مزد عم ظم00ع - طقلأدأ 05 حمعاط 031ء, 03535 ذعا 0305عط جه 425ءال0 78- 0067" 35-

 معارربع 2 - 6016 ءةرطقأأاع لذ ئءطر 523عأغغ 0ع 03081, 7687ءأ8 085 025ع 262118!

 [1ومازم' 5 101 ءعودع ؟اث8 0ع 66053895 537 50 ع703535, 0355 هر" 01[غعع5 016غ 53ه

 عمر 205ج م106ه2 1201201162 1163538, 080 0126 0353 3512 ع5 10551 , طلضظاأعا“ عأ2ع2) 1701-

 طومعع, 0لهرضأأ 01ع5عا]طعم 025عنأ؟غعا“ 5عاعسر أ1طععتت 5مأعأ 380 653056 1203526 :

 ىمزعز عع ىدزعاط جطعرع 0هعءان معطق[أدعال 765 0عم ءىطولأعدعم 1180 انءاععاط 20 0

 _ععم0عهم5م ان ءطعم ؟عراعأإأغس ][1ع55ذ نهال 5ةعاطع 4مه15:عدءوانعأا طعاكاتلا ءأع.

 6عءزررعم 515 مدمس 20 0عم 21 ءطاععم انئطععر 016 ت0 83305 101 1[

 ىمرععم 120 عاعاعم ارمطط ءىه21عاع2لر 1عمضمعاعاعط 01غ 5قمععا“ 03518 0ع 8

 موأأنعم. 516غ م8ععاعم ذه ماعدم ععالضطنما1 عاد 201 ءأ9212] 03 لوط17ع5 701 0عات (0183-

 ازئعم 77ه( 50 ءىطقلأعم : ةطعع ءاممعاط 1002 51 01[ 01 831:88 5ععا0]غ,

 ؟حععم 0300 72115[ غ05 اعالج ؟ع208ع, ةزعال 231 0ع 4256123101188 56]063536عم 15عز-

 انهممأ جم معطغعمر (طغعأئلاذ ةمعا ةعلسع 30ععسطا1ءاعلأذ ءاطع ماتال0085 ه1عالأ 3055ء' كعالأ

 720 !حودوءم. عزم 6عودءطسدعأاع 13, 0355 01غ طاعطأعع زط©طص تمس زعم ؟ععععو 100[علا

 مم0 عاعزعط7ءأا1ع 204 01غ ملذلعم داتعطع]اعس. 30هعط ط2( 11عماكلتقم 5 .١

 ا حج ةوج دعزم 4مدعطعم م20 ؟ععرط عع ء2130عأز 01 غدءم ال١ ءع دعطاطس ععو جةنع9ط ى0-

 لعمع عزم, ]ع0معءا» مهتعطغأ زسرنع»“ لأ 8151015, 0820 ع5 اعقرص !عزعطأ 701. 0355 عز لعد

 5ممأأ جانأك 016 لللعن, 01غ لمعط ه5عءطاتعددلاتعات ستأ للان 22 ةملا ؟:ةععم , اتطعا نقلت
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 000 عوارءةملأعر امأأ 6 ع3 م عماأقق , لذ عطعم 006م 0300: , 0835 هع للع طاعطأاعع جمع طاع

 طلمومود 'عرم[أعم اذع5د5. (نعرعم ىمط ءرن عمر اهنعوس نتمضس اطش ةطساتلعال 10طا[عر الناع 01

 منن عععم طلعطاع»ع لعم 2ءممطعأعو ععامطأ طقاأأعمر ةآلعأام دعا اص ععا5ان عاعاطتعا" قه060-

 (نمعيرم ماعانأ جات مامر, ننال 315 ءامذأا لس طلعاناعإ“ ؟هص آططنتطت 1:

 [ظ5 زذأ ن]5 هذ طمس 60ه( ععدوملا مهعط 0251عالت 601(ع5300[ع9» -

 ىنوعلع هع ةعععبمانءط همل ددعاع: ىماعطع [عطعر[ععاطننع ةيءطقطأ هلعاأور 3020عاال ءان-

 مزملعنع(. 0 طلدأ مزعاأ !ءادعر ؟[؟؟عمم 00 عاده طىأر 0355 طلاع 035 ععاولاع: 0عرط 01

 طهأ 01غ مءعممطعغعم جي طمعا ائلطعع لتع (نطهلتئعم ععقاعلا, 315 0253 0163ع اطسعان 8ةلنع

 (نم(مم اعلونأمم, - نمل هع مواازعو5 لعو 21 ءاناعرع , ععععمو 5ءعامع 1]5((عر هالمع 6(عقوفعات ءاللك

 [لمامرع لمع 1[عمعع مدرسطم/[عرع »اءطاع» ةعلسعع 7علأ 5120 ع3 26508065 717عار

 لزم همعنزرأمد []نامعوددم مم5معاعءمم. عع مزرع 0عردعلطعو اذا كطط]*'ة(6]]31. 1

 ظاطأعدم مععطمرعمر ا8ئهرع مع تم اكااءا عر 0 عزت 5117 ععقطشالل ة(15عط عا“ 56101648, 6

 طوغاع لومعأ نع ءامعس 1[!ةراعز' 6عدعانت» ؟ءئاععملأأ, دتعال طعأ 01عوعس 6ءعوعءاقلاع "85

 عماتو ل1 ء تع 8زالسممع همعععتنعمعأر, حطعتخ طغت دعلمعر» 0168[عاوءنعم 86ععقطالم8ع ةأعط 8ع5-

 رمرععاطوتل : 50 لقسم ههعان ظمعطتلقل ععاعمرسسسعل هم0 طقاأع ل056 لهعان 8ءاعقسل 5 ءطقكأ

 رمزا ”0(طو , ءزممس 1130عدعم 0ع3د (طدلأ [عدمر, ه0 0هعان دعلمع !عرتدع ةعتلم 61 ءاع ععام2ع1.

 ةعاروم عع (:طهللعع ظاسصعطلأ طتعاغ النص دعطع طمعأات زو 11ةعاتتس 315083228 1061416 5عأ2ع

 6عء0لاءعزغع عاعزنعط(مل1د دم عععمر 0355 ءرع لطس زقةطعاتعاط 85000 1طقاعت' 6 عطقأأ 22713.

 ]زعم ؟ععوع 0055عم اطنت 50 !عزءطأ ؟هد1 11080, 0355 ه5 2عاتدوأر ءا“ !طقأأع 110101617 10

 ؟مرومو ؟علعم !ءنممعم. آكزمأذععو عهلأ عر 0حانعر» ج]5 0عرع عوأع 82زعاطاعل 0ع 7عأأ: 42065عب

 ىزع ظاددرس دز, نعاطعزاأعصو : ةعلرع 20عوزع ةعأ 1516 زءعطبتعاا لعرع اعنمتعع: ء5د 8عاعم

 0 10ءعاواءزمع نمل 6010 نسل 5(ةنط نم0 5عءطعر طعم هه0 1!<ععممع طلضلعأا. ل 31

 همععرو عزم ؟عاجأعر دلزعأات جاتا 1.ءا[ع2د010167آ166]2 ا!ءقهطت 035 1101514516 عق22ع20: 0

 وزة( كرلصءم نكس كارسموءعس 20 [عاءطعمل, 2261م عا“ دزعط !ةعطعع ةمطعتدعطتعر 1ال15 51

 70 6ع(غمم. آلات 016 111غ 5عز2ع5 آرعطعق5 8عزانال 1511106 اع 11011311, 23110611 70111

 معزمع ١6ج مطعمه( ءداتعاععتا سعطبنهعال ]0 721 عزالعإ جع70ععه2 13: لعلط 10831 1311

 زط[رس ؟هرع, ءر* عاومطع 1علمعع جس 2ةع2015 همعأا 110116. 21ع5 ط2[[ع اا 13118 5غ

 هرثندالل عاطل 70ععطقلاعدر ى. حطعع طقاأأع زلت ءر15:10عزا : االذعغ 1:ةيكع 035 20عاذزغطل* ظالم

 ل62 زعل هدر 0ع#* 53عأ:

 ن الذع اءومس ءازم 1[عمدعال 1:01 01 6عاط01طع 5

 1155ج عطاعم 00عز' عورع دعأر 8ةقكعأد !1ع0عانعلإ!

 8ءعجعدعأ 00ءا 01غ 2ع1ععنرمع 116غ 01 ظسط'

 لم01:علعمو طأمععق, 0355 702 60[ 516 ؟اتالكأ :

 آلم0 ىكلاعور 1735 023 آدأر ا(؟قعأ اءكقتعو 7عا1عطعلا ب

 طيذ زد( ءاد 6011 حالعلم 020 018 112

 ممزمع 8ءعاععطعمم ع عمرع !«نرسسأ علععأأ طلصع 50 20531021212. 1216 ”62(0, 016 ع 7661 5أ

 ذم 83عاب030 اععممعم كعاعزتمأ 6([2 نص0 01غ عز“ دعا ععط 120!][ع, 6([(2غ قم زانت



 ا

 [عمزوعرر 6ءدعارسضةعاع ععاوسلعم , دعلمع 8عتتععطامم ععص درت ن0ع ؟"هز دأغأن تعاكأ ءع5ءات انانآ

 18 50 5 65 انسان عم [نعطط وطء“ ذه 0ع 513016 طءاعدممأ ععسوعاا. آه م0185

 6هووعم ادمن ع ءرعتس ةعلسعم 601 ءتعن ًاتلطءع لذع ©67ن5د5وع دعامعا انعم ن0 3

 معرب عمم عد 080 01عطاعأع نضأعا 320718 عاطقأ 01656 1125:

 7115ءالعم الأ" 020 21عام عا 34056117

 عنعااع 6006! هزع طيتمعأ تع ماتعطأ5 3ل5 5م100عب

 الاءارأ5 315 130ع] طانأهىأ 51غ أل 21565 1

 81م ععععازعم طهط* زعط زطن' عام 11214

 آنم0 ردعأو 06ءعوو”خع5و 85ع]ط5أ, 080 جاتانت 101521

 مرن ءرعأ مزع مدع تعط 20من دعألع 183.

 ردزمععمل ]1ةقدأ ردت زطننع ااعطع 1811و

 ”1"معزطأ رصتعط همقاأقأ طلععطتم 00(طلص, رطومعطأ 21])

 2011 6 عدم: ةعا 0عزن 51201 301 جلاعم 6255عض)

 2رجرنممسك ةولط ءرع ذرس [عممرتع لعتتت00 201 ةزعاط جانلعمس ت0 عد 020 538ععه2: اضع, 061

 ومءووعر» عاهد عطعم ل3 هم0ل 0عأمعع 4خندع 1 ةطلاعسم ءكعطاأعر لذ 601, طقاأعدأ 001 2111

 ةماعم اءقةومعم! - 22 1جعازرإزم عع ءموعار ععاكأ هتلر عامع "عمتمع آم ةزعاط 1820 0 عطا عأع

 ![ععزمع ؟ععوع دعانا" 31

 [مرععحس متستسأ ةعللمع 0عوزعو, 01غ هم١25 1ع 01غ 0ع» جملعرتط 1612161!1 0

 ةعوقمطعأتأغ نسل آ1عمءر 7028 10946ع20 هس0 آ[1عام عع5م2 عملو عالع انأتطع 1810085 قلل

 8205511606 هه0 11 عءزدطعأ(ذدم :انعاطع كأم هتان 035 ظاعتس علأر لذه لعل عا' داع 0615عقعأر 020

 هع 0010م1 ]ز[عاعع 8016م 51ع16ط2ع 000 6 ع1ق29015511831ع, 315 0358 عر" ةزعات ءع2156111655عو

 هزم [1نع0م5د1160 جم 01 6غطاعس. اطظكذص لوطن ط]ئغط عا“ 0حضص15]2 زلط 6ع182عل155, 022 ءألل

 آلم[ 25 هممععاطعمل : عر" طهكأع ةرصتسعا» دماغ هه0 طلستع 701 ةزعأط 0110 5618114طو 37

 ررعجنع ز©س طعدوعأااءعلر دعلسع ى4ساكككم1[غعهظ 301. 1021:15ءاطع» طقاأأع ء“ ءلط 6ع0نعالا

 حانأ دءلسع !"عدم ععاتط ة6طأر 035 350104 0عاتت 113111 1015118861: 061“ 11655 الل 8

 لعمر 6ءقمعمتد5 طماعسم هسل ةطسس 10,000 '[طقلعز' ج01 1 ءنعاتا7 عمنتع هعالعماعءعل. - معا

 ظمأ وع هعاطوأ مدعأال 2323807 ؟5علهم ععد : 0ع [؟ةتوعت" ةءعالءاذأع 30 88712 020 38

 انس طتكأعس , زطنص 06م طزعطأع» ج0 5ءاتءاععم, ع" دعال]الع ع5 ةطعت جط. 5ءلمع 5[

 زعز 1دعتم 0ءعمه1716 عع زم 5مقغع»عع ةعلأ, 0عسسكعاطعن 016 ؟ءنعقمعا ا ءطاععلا 0ع7 طبعا ءه5-

 عانامع جو 6ءعرساتنلاطلع جم انطععلم 50 1م عع ءاسكأ ةطع1 0عردكعاطعط 020 151106 1

 اطدس 2014ع100 عرار لذع خهسعطتسا]ا ءالععأأ دعته عق آرعط علق جان 3111018. اك 0 عطا عأاع 501011 :

 0 16ا)' 565320, 50 1328 01 355أ

 آد 5ءاهأأعل 1238620ع)' 281351 ,

 [رجوو: "عاءاطعم ؟ءكتط لل 00ع» ةرهأ

 ٠١ 1105 لزعا) ءىونأ2عد 135 3015 863أ16 :

 معاد دككعمر 01غ 5ععا' انج 100عءولكهتتتإلا



| 
 ا

 عزعأزر ممعأ 35 30عداط ءاكل01ت11111ع1' 115غ ب

 ورمل 1عزدوأ لا ةزعاطعل“ 020 561155 :

 راور* 2ةسدعاطمم ع 11م1: 0ع3 آط.عاعمق آر

 مو الكمزمأاع [[دمعنم : ةهعلم ا[ مزذأعع حطعرع ؟مطنع لعم طتعءانأع» هم: طقأ 01غ 0عقالقلط 0ع

 8مم عر ىدءارعرع 0عع 6اةمطتععم طماعل ]!جكدعسر, 0855 00 ططط 50 [30115 111116519](5 -

 0 ]ح55 زلزل, دوعأم 8مرستم, عع دوط همك زص 8الملطعتاأ هه0 50111 25 دتعالأ 20

 طالملعر“ هوعات عال.

 ركرع داورت) وعز ةطعامعأ, هككو 20 لوطع ممعات 8مرتم : 301 دعاطعلت 61206 0

 لزم ]ندع :

 رعمرست» طغعرطعت د00 طق؟لع 20

 [1[نر“ هم0 سعرلاعع لن" 0165 11017 :

 ! عال طلسم طلع" 1م 613065 اك

 آان[ 00 ل1غط 701 عاعزعطعتس 01غ!

 عون 21 يب لوطن طقط* زعل جعاعطأ ,

 آ[رلعوو 2501انناعو 1135 1ع ءلوأ1":عطأ :

 معرس 201 !ةطقأ ذه )زع265 ارم

 ظردمسعاللا رقم اععتسعلم عءاالعم 1880 .

 لزرسانلا مانا" طأأ كزعأتل 1101111111 5ز1010 ب

 ا عزامرع طبتمعأ 00هعان 21615 6 531.

 ]عع 2ج5ءعززع 0عرع طلعطأعت, لعل 1ع همهم 20 6259 ةطصعم 8قطع 0820 0عز' طعت ف

 (عررت 315 0عرع ]016ةعددوم[عدأغع 502 كلاع» «عاأعط 10155, 15أ كطآ] 2018835. 111 15

 لذع ظحلطسع لعرع طومعدزو ءععلسعم» 7ءعلاععمنوددامءطعن لعاطأعطل 70188, 0820 1816 107

 كلمن مسسعل ههطعدات أعم 12210010815 لعزل 11ءاوأعل 131, 50 51320 ع" 5

 1س ة5عامعر“ 7عزأ ؟هم اكعاسعلل ءضضعزعطلا 03. ظلسع 6ءضأتلأذ[36 0ع 31011355018, 0

 8يعزءاغاطمس هن 10عمعم, انللع ؟هم زالعرنش, دمر ه0عاس0ع“ آالذا:, 016م 615362

 اآ10(ععا جمس لأ ط لأ هس0 615165 ععععمسكك جرت, ؟عاعطع ا[ عدسأمأ155ع ذ5 5م13عاع 620 6ع-

 ةعارز ءاراع ةعزمعو [ه][عءع5و - ةلاع5 اءقس جاتك حصان عم , 182 7011 12161171015162 5عأ0عا' 7عأأ

 جان نوعطعم. ةطعتع زم 0عمع ا[نعدءمر؟انل1ع دعتومعم 1!ةلعدأعد ادع ةسعاب 0عرع [ععزرت 0635 ؟عزك

 0عراتعمم (انرع زانس. آد 153, ةلك 00 دعلل 6عءاذأ 1[انع 014 8دص0لع هعلمع5 آم 15 0

 ؟<1[60131 5؟عككتعوعر هع15و حه]5 ها 6عدعا2 هم0 51116 20 566ع28ع2ع206 1'عدوءا2 اان

 جمعيعاععإ طقاأعال, نال ]15 هط ءا“ مههن' 0دصسض ]2 5عزطعاتت آ.ع0ع2561672260[, 15:عه2اظ ©

 دزعأ» جه55عرئانقلط 211عع لزعمعت 5ءدعوماعءعم 0ع ععككنطملت ءدعم 1[عددعطعل ععداعأاا 31[.

 [ريمعازءأنغ همسل 705عء!10ةزعاععأا, 1عجمهلناقغ 020 115111161085 تذهل 281 211 011 01غ

 6عوءارك ]دز عع لعرن 6 عدتملت 865 هصل 13:8ق 0ع" 2ل عار[ عك, 1[ عاللل عل" نا01: 0عالل 18018 118

 ؟01؟[, 01 ةعالأ لو سلنأ 7عمئوعطتنسممع 0ع قلااةعاذ(طاععأاو هس 5عءاطوأط ع[ 6

 يعاكتاممسأ, 135 ؟7عمازمرأ عر زن لعمر ثسععم لعز' 11[ءعمعع, 016غ ل1ع ععمتقلع 5ع]15(05عوأتت-



 قماح

 سنمع ءزمعد 11عمودعءطعم (طعأل5 م1696 5ءعععالأر (طعألو ملعطأ ع28218ع3535ء2 اك308. 5

 ععوعا]زدءطم 1 ألذ ءطع ةرعطءد , طعأ هلاعت ؟ةزاععرم ر, طءطوطأ ]3 381 161اعنانئ11عمن, 035 ال15

 عالأ, 301 663ءاجعمر 016 ععوعطأاعأ 1؟علعم رمالكوعل - هم0 7ع هتعأتا عأ 21081, 502-

 للعرس زسسععر 020 116 عر05ض12(058ا1غاط, دلع ىععععم 5ع10ع5 ؟7ءلععاتأور 0عه2 ]ق8 1

 طعرجم مل عردن نع 6جطعمر 016 عرع ؟00 06م7 131111 ع2)م180562 8قأر 5820 062 1711! 2238 102155-

 جعانلعم ؟ءععم !1[1حمععا5ذ هم ةز(!1ءطعال 6عاطقلار لعد عا' ةزعا 5ءاطقأ 3270عاعلعال 2168[

 معمسمءطأ 006 ملزعاا ععكك116]0 طقأ. 1ع الذأ] طتعع متعطأا ععم20ع ج3 عاد ةطلات ال68

 ظعءاسمتع] ج05 ءامعر» ؟ءاتانع"عم 7عأأ 025ع5ع» انآ( ع؟3أ5 ألل25ععهر 0ع 5ع1]212ع2 0

 0هعا» 50 ءاعولعم طلعطاأعع 6 ال سأط عر: 20:1 66عق5عا* ][1عدوع دزعات ءاةمع >حعدا1]عاع جاعاطعم

 2515 ءاطعل حط 20135 500 عدد 0ع0ع021ع205ؤ عم 2عمعا"عم !21ءطاأع" , 18عام 1 عط 1 عأص ©.

 معطعأسأ عد نزعاأ 01عدورنر 0عرد ؟؟ز؟01عم !ءعقعالأع" نع 0ءالأ عدأعم ((عزاتطلعر 1116 قانك

 عم 56ععاعء ععدومءطعمر 1؟عمط 4511 201835 18 ءأمع' 665ءا15ءاقكأر 10 ]ع0ع" 0

 5مأار 1925 عم دزعا 1؟اه5ءطعر 50 همعلعطأ: 1عط طقعطأعر 0355 انلأع ىلاع5ذر 1535 ظعاأع

 عامل 020 665عا7 ؟زط]ءاعار ؟عأ ءرلل30[ 5عأر 000 0355 , عمم 11 205 201 217ع]

 لولتعع جس اعطعم طقطعر صاع 6016 طغعاس 1عاترعا 20 ة[ءاعاعم زم ءاسعم 1120 1301

 مهمل 1عط جل1غ مت]عتسسع, 016 00غطتس اعءمدص0ع2 281 2ءعاغعضر آه 016 20[1عم 0155ع)

 زك عزم آ1ه010عم* 3150, 0355 عءرع 5طع1ذ عر اض1عمعع زآسصصتعإ" 22عالا 520 12عالع 128 1عم-

 "مع عععتعأط 000 0335 5عاطوأ دعامع [ءاتطعععم !:عدصلع ةزعال 708 أ جاتا أل عك 6٠

 عرس ملل 00عع2 2101 طعددعععال آعاع251:300ع] 13( عع زد !ةقسعقأ 700 0ع 8320 عع-

 1زءوءم, 50ع37" 211 500116 7618ع01[ةعه: 2030 15621135 آذ82 031167 561280 0

 [نعادعم 520 5305و هطهع ةزعط 38 خطط 561056 2 !ط!ععطلعم, 5عأ15 آ1ع0ع» ائطعقل] 301

 عم 6جمودعم 080 1م 6ع5ءا15ءطقأأ عد. ' 1ع داوعط جوع 5عاطعم 7عأأ رمأأ ءآانعالتل 0ع2انات-

 عم 5دالات, 113: انك. 6327 23ع2030 101عاغ 0عدوءه آ,عزعط9ع 2013 85687880155, 2171

 100,000 11عمدعطعمل. 122 (70ع 222 5ءأالم ظحطعع 818305, 0ع نان“ 81227 101516. هلق

 لزع آرعدأم 0١ه ]عمعالل 82ععمعقطضلأ55 702عالعقتطم عت 080 5عءأض2عا" آط,عاغعلع 265ععمع[عار

 همام داع ؟ه2طءأ ععطعم. 82ه 51ع1 ائاأمعع: 6ءطقر6 لعدم خطأ 20135 21ءلاأ 0

 عما 5916 د1 لعرت 15اقلت 209 1]7716!ءزعالا 5533 عال 12162018 0655ء» 2315 5562016!

 6ءالأ 0قطع» ماعلا 50 7017ا5ءعر, 50 02353 زعزدع" انطعع دعتمعع اعاعطع 6عاع 520 ع

 حس 60115 طعس عل 76721؟عزأعام را 55عإ - 22 اععطرأعال 516 591607 012 111 5عاض ع[

 [.عزعطع جمس اكلعططم1ع 0ه0 5مقعطعم» 0235 ًاتطازعطع 6عطعأ 032ائ0ع5. 12ه 5ع]518ععم“

 دلاوعطا هرعوعطتعم ءرع ءامعر» 8ءائدم هأعم 111 130122 000 53عام: 6016 23( طلاع 210

 ةالملعم ؟ءرممتعطعم هلل 0353 6عطع( 0عععر" , 016 انتطعع دلع 020 113:54 ععطءاعأ 281.

 آم ع307 عمر10 ععع 8عءاعتمأ( - هعأار 13( 137 5010316 8عع5ع36ع8لر

 ة1نن6 مع عالعموم 12+ آ[0115ةئعءعطععأم - هع هع سلأ دعامعم 11(عل8ظ 305 56187

 ةماسدأ [1جطتكقم , مععأط 315 اكهدهطعر ه3ع] 11035518 5ع208ع8: 007[ 15506185 ل" ةانأب

 1 لعم 5ءطسلعم 0عزع 701 عا1 ءطقأعل آاعاع#ع 02171168[عأ, 20 9 أ عرس مل1عطأ

 نممع0عدأءملعم 0لعطأع# 1[ ةللطع ط. ءعاالمطقأط , لعدد 0عو [[وجطعم !؟ععاعع5 , ؟5أل عأ5511183-



 ا

 ؟ماا1عود نمل 3055600ءعمالتعان ةءالنوعد 6عدزعطللا ععقولاعم , مهعط آ؟!اكلعر هنل 60م1

 مزعرع لعرس عمال ماعم (طقلعع ءامطتسم“ *) زمعطعدوملعرئع دعلمع (1ءاعر"ع اآععلطأل155 عم

 ةمروعطع هسل 0ع [”اتطعععم طلعطاعر. 1كهر 01 عوعرد 10١ مهسعمالذ عا ةمععضععاب طععها

 مرع ىزعا ءزم لوط امهع هرنأعع 01غ 8606115 : 0عمم نتعطأ آم 0لعم 5(ة0غ6طد طتأأ اانععان

 معسل م0315 عءلعم ظ!عيصعمأعم, 5000عرعم ننأعرع لعموم همك ءعر[5]8ءطاعم , "علطقمةعالأ ععان

 85ندمعم لعمر 1[ انواع, 06م 860عككتل5 , !عمممأع روس - مهعط 0لعرس ءامذأتمن ن1 عمد آ[ن"اطعأاع

 حلاعع 5دعداعمملزععم 0حرسم]]ععرع 7عزإ - لزع «ععاراع 8علعمامس ع 0عم ا[ نءاعء, لذ ["انلاع

 06و ةعااعم 5مىمعطكءطقل#7ع3 ىلع ةمعاعمعم. طقوست 1781 عل“ جلد طاعطاعع 301 ن0

 همماماع (طعزا5 حس (نطملز[عماطم/ع طعأ 1[جيستمر اطغعتاد طعأ) 420عرع2ر, 0مم 02؟عءا8عأ1(ع-

 داعم 8ءعأ[ملا. وهذ ءرع لعم آظعزل 0عمع جم0عرنعم 0زعاطاع“ ء"ععياغعر زذأ( ععاكل علت عطلب هلع

 رصساعلعم , رصتأ اذط٠سس ام 0ءعرةءاطعم 66دعا]5 عقلا 20 5ءأظر 013 01611 5عأالع []عان ع1 عععان-

 نعزأ ءلممقمسعم 20 ٌطاتوذعم : هز 765مم([(ءاعس ذطس زم (601ءطاعم 080 عا طاتنعم 82م

 مزعطاأ5 دعاطسالأ ع. 18عزاعردأعرع ][عاعر5كععمل5د5ذ 15[ [01[جخه 01غ 2حعمأ]ع دعأزر عقم [آ,656105 :

 ال ءزو همل [1غءطع هزد0 ؟0غخه 01غ 2012, هزت 01 دزعال 56عأز0ع5 235ءعز95 عع 01عانأ :

 همأعرع ةعرنمعم ا؟مهطعم , ؟هرع دزعط لعم اكنع ملأ 0عرص ؟ء2ط0اغعمعم 11 عاسع, 5عءاطعأ-

 (مرت6 عرع طعن مقعاأازعطعرب 7ءلأر زم 10ممز عمت 18عطوععم, 111غ 01غ ظحعاأأ عملا 5ءأمع

 دالودعم [1ع0عر“. !"انع دعطؤمع [؟ممطعم دعاتت قرتلتاأع عرعر لعم 1”"جتمع2 13* ءا* 01غ

 طما10: مسع عتمرسما ذص آءعدعس ]زعطاع عع ءعنم 180[1ءاطعم, 6لنمقل, 016 عل 20131116 عع

 ةعازعم هم0 01 ذطط 50 22205, (355 عمرك ع5 ةزعال مزعطا ؟7011ع55ع2 ]!1ع55, ىدزعاط 50

 هزع م طعسصاتطءعم. 516 هع ذأ” ]ع0 متعطأ 8طعدو20عر5 20؟ععاطلقل : 3012845 5عاتا

 هم00عر 170106 5دزغ حاازم3115 حاعرع - مطعأ دعلمعإ" 50056 007 ةرنأعم 5632012311 علععزؤإ ل

 ءاومم رمأ106رع ععداتسسسا. 22د هدعأاع ذطست ءامع5د 1ةعع5د ءأم ععوم0ل: 6تنمقم 1؟ز|1

 1ةللةهطر[عم. زعوع لقعطرتءطأ - ه0 5عأأ عر 5025[ 0ع 211علمأ 1؟ةل, 0165عم

 ,عازعزودءعم ا 05ءطضكأ مهعاةنلعمرصت عم ع ؟2ءعوص] 32551 آآه, 50 0210 عال 5705566, 83

 زعمع طعواتسمسا طلمععطعم 1علعر ةزعط 302 لل 0مم 11ععر هعامط» 701 زا,

 رصوهعطعم. طعأ لعدم اناصكت25 هن 0عم 1عرسمعا علمي عع لغات طلضأعا 12: 03م8 34

 دزع جم 0عرد دعانا :ججعاب ماعلس زد 1عسسمعا 200 اعاتلدداع اطصر ههل ءرع 0؟قمعأع دزعط

 501016 جمعط طعرعوم , زطس 20 !ءتودعمر, 50 0355 دزعا 1ع ا!!؟ةمععم 5ءماتال7[ع0. ىو

 رسوم اذطسس طعرسدعال !017[ع 01ءوعز» 103[[60أ15]اععأزأ 1:ععع2 7123ع8أ عر 52عام عر: زرع

 1طمرعمر عاوسطأ اطعر زعل طقأأع 0علعم 280 11 ان5أءعهدأ(عءعءاععم 010 522011301عم2 021'ع]ل-

 سعودعم هه ءامعم 300ءعمعر 21ععاك 030عأ ععاتدطاأ هاذ لعمر اع م3686 20 اعمدتتتنت عال

 - ةمعا م؟ةلطععمل 0ءرع آجلا مطرأ 01ةغط[ءأع عرعر م0 1:عمم عزف 415ع205 هعلمع آ.1غ0عج

 دومسو, عءماماتعاءاع عز هلاع 2مطةر"عرل. - ىلو ءر' 7مم 01 غدع» ا؟هلاقهطتأ جهات ءاكا انا[ عب

 سدعاأع عع ءامعم 4طداععطع» مهعط 1115و 20 0عرن دعألعر» 1:عاوعطاعاععلا 7*عععو عم

 ماتطرسأعن 52( (6(21ج 11 1 41210155 5010 013 عالل عانأ 30150120101 580 5عععان عمار

 *) 8. معمم 5ءاطتتنكغ (0هاع“ ءاعلتنمت* ج. 404-416.
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 مك يت ب تح

 رععرعمسل1 ءاأع عع لطم زد معطر عرعل» 023551060: 215 ع 366 06عا 01681 50 7161 6©-

 5عارعماعع 520 6610 ءءالعاأاو 16[1 هر 215:31 ةأر ©8035 ءر' ةعلسعم 61؟ز111 18 016غ 511161-

 داعم 5ةئ1معرل. طلع 500116طعس !ةالععع حالاع طقطعم 01غ 221:1 5ءاددأعم 5ءاتطسرت! 1:11

 055 ]طع 85حجازئعس 2150 ةعءارمم 0عدطقلط 020 طعغعأ اع عااتطعسلعم آع106251811 11-

 ةادمم]1ءطع5 1ءاواعم 1:ع70عمر 1150 5101 1؟عأ]26172 015120511612 7011011111612. 15 531

 0جطعع ةمعات ةعلمع5 81عاطءوم5د ملتعطاأ اقسوعا“ 00215 ءا' 10261166 ةزعاط 111ع0ع“ 3015 23

 8ظدعطل30 ه20 1عااع ممم طلع“ دعءلوعال 1 ءععماتى علب ج2 016 ا1١عاأ هم0 اطلع 701111

 هزعاط متعطأ ازععطمعم0. 0101 ذاطس 8دتساتمسر 000 2عالا" 201 50ةاعا“ 5عأط 50110 ا[ عالت10ب

 ماك طزعارأع» طعركككسم0ءراعم, ة5عاسع !؟عرعوع اص 110006 ؟ان11[عهمو 01[ ءازللكا قلاع, 0

 عرنووعرتعم للعطاء" ععام عد متعطاأر 50 اءمممأعم 51غ 00, 7:علضم ى4طآ] 101135

 205( 0ددز عمر [.عاعمماككج20ع] منعطأ ععطغعتات ؟ععماتع طلعأأور 5020عءلعال 311م 1١ع] 01

 "علعزعر ةطص هلعاطأ هطصع 5ارئوقع اقددعم. ةكدسعما]1 نط 13108. 0ع دأ[ع2ععا'عم كلل-

 دزعااعم زس طسمعأع 0عرع "عاتذئأةدعم ؟0هئ5ءعطعأ أعد 20101عأع, حلك ةمقاأعا“ ةعاد 51

 اكاعستم, 1006 نالاعز5 205 0عم 1117012, 0201111:15!!! عادعم 7ءعاطعا 520 1621311

 ةماماتكأءعأر 020 ]1عو5 18ص 011 12083[ءاقه8 اذلذ 6 عاقس عدمتد5 300[1ععمر, ز2 5ع0هطقع الار

 عهعا1م عر" 60111051 عاععألا ؟5عععم, ن1[عرتك رصتأ لعرط 100ع. ة4طعع لهعا ءاممع ععاوأر6اع8طع

 4مضاكك01[, 00مل“ 120عزلظ عا“ 3205 !عرذعلر 01غ ءر' 716ا11ةهزعطأ ان 0عات 408ععضات]]عاكع وأ

 عمامسلر دعامع 1[ ءقسست1ةعاععتأ 0ةعضطقأ, !عماعكأع عرع لعد 2618 06ع3 (طهاذ ع2 708

 [82دممأع م20 ععاككدسم» ىدزع2ط 20عا عام 6عوءطعملاع 00عمعأتل. ة4هعأات عانت 11عا2ت12, 06

 رع 8عم0لع جلت 6653825 020 2313 7ععءاطعل 22116 315 قتلت 826عزع1'عالو 080 0ع ا

 ل1عوعرع 8ظعواعطلسلع 223عط35120115ع 15؟2ز' , ([1عط خطا 201135 عد 0عمس 00عأذ 22011181

 ءادكدم جم (ه]1, هم0 جمعا ءرن ةزرئولأع زذطس طأأ ((عاقضس عمتد5 0ع اعءق؟معرا1 ءطع" 7111-

 ا1عتنسع. 80 151011غع ةزطص آك]عاتتا0ل ءامكأ, 2015601:ةعادأ الطعا' ةعأزض 013101001116165 76عات عالو

 10061عم 1255ءع2. ىن5ك 0عرت 6613250155 ؟عطماأ ةراتقعأت عاف

 60 0عماعع لرعدم, ظظستم, 00 1"عدمل 0ع5 [0عءادأءدإ

 - 72ءومن 38 1120165 51ع1ئاأ ل01 611125 31115 -

 الذم ه1[ اغا 516+ ؟ء5اأوت0عم 0820 08312182 ١5

 401 01غ ؟5ءلأ1غطغقعأ طقط' هم0 ىلاع 13051 ,

 120 11غ زعاط 01عط 121[ 2عءعلعم 1517 عالأ ب

 0 05 01غ 26ء21ع جل1ع»» 35[8ءطتستاعضإ!

 ال عرع طدأ ل6عط زعاتق]5 دوض5أ ءىلعطأار 0355 2ءنعم

 50 الطعم 320م ءءاعو» 155511 عال

 رععز 1108006 ةعاتدم0عمن ران آن 1! 611عععطقأأو

 ى]ذ 11811, 135 ضغط 770 عءطعلو 081617 عأطلا ءالإ

 آل عر رموعط زعط هلعااأ5و -ح 1ةتنتت طاص زعل 15 1

 ال00 15( 016 5ءطصال, 016غ 1غ 66ع228عع0 51055 ل

 . 5010 002 517055“ 202[ 3159 5لعزمع 15١
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 ا ا

 ظاعسرم (ةنطاغع ىدزعط لسعات 01ع3 آرمط 50 حمععم عطس طعراتا؟[, 0355 ع 60ه ةعلم عانت

 ةع[معاز] ةطداممل هسل دوعا(ع: الممر, عدس 00 قطع 11علعر» (عماعوأإ - 8م ةعل معام

 [نعالعم ؟ءماكأئءلكأ! ةدعاأع لعرع طلعاناعر. - رع 1010ع لقسم قالك ؟عاعت 055"1 5جع3عاأقأب

 هسل ةأدأغ زم مقعطقأعر» !هلعع جم (ء”ماععم, "معان ءرع ط[055و هس لعن آ[عامإ قةطعع ءدأ-

 ةمرععم هزاع لمعان 7علعع عرعر ممعات ةعلم ؟ةاعرع 8متسر, لعن 21عءاناعالو 080 5

 لاعدمم ىدزعط ءاسدأ عزم لوطع ؟ءعواععاعأ طلغعلار عممت مهمعات عاععسعات 663دءاتةعاعر قطعا

 ارد كانااعم, ةزعاط ؟ةءعماتععمنلر ا؟ةرع [[ةعاتن ه5عانز' طعاضتللاأ 000 !1ءود زطم ًالطعائتلا 50-

 ءانعم نمل 1؟ةرع ةعطرع 20160لعمر عضهللأ نان ةعلضعإ“ طقططقلا ععتككمر"لعم 20 5ءعأل. 151

 قاورم نتعطأ مهااتيءان ءعطعم 100عور دمهلعرعم دعلس طقدعع لاممل, 00عمع ءاص 5م0[[ععلأ ءاقأو

 035 سوس اطنرضس 10 عر ذاممل ععاعع(ر ةعةعطأع لذع ظعمات ةلومط عطار ءعامع 0186111

 [مةمسااتعر 50 جم/ر 0355 ءامعع 0ءرئةءاذعم ذط٠طص 20 182006عم 1ةنا, 32م1 اطم اعمذعأاع ه0

 (عممأر, 50 0855 عرع زطس لذع اكان جعلك ع1لع طعضتمسذد0انعاكأع. 1ع اهع رصعط»ءاع 1ةعع ا؟ةالآكب

 صسهعطأع ممعات عام 1"عوامسعما اضن ةجلاعرع هرعت 0ع ؟عوصسعت ؟0ر5ءاتأ1 عال, 880 7مل

 مهعاأع هعامع عععلم عمم ؟[ةطوعاتز عا عزؤعمر 016 ةزعأط هاتك 304 اعقمتط 100 طلت. 2ع]161عالر

 حم ؟عوعءارنزعلعمع مععووممعم. 0ط ع" لذ عاتنعأاة5ذو قةمدتعطتكر 0. 2. ؟نالازعع !عءعلنععا-

 داؤعرععأب حرت 8ظم0لع ةعلمع5 ][.عاعن35 3015685عطعءصض, 151 5عانإ“ !؟جعاذعالب 160!80551عم طقأ عا"

 حااعملأسع5 عامأئكع ععلذءطاعأر 2. 8. ءامع5ر 035 1:

 عع 716غ ععموذد ةمعط هنعزمع 5عاتق]ا ,

 6:ةووعر» زد( 0هعا» 0عزسع 110104

 العزم طعز ءامعرسس طلعطأعر, للعرس 01غ ؟عزتوع 50 !ءتعطغ 1055ءالر 580 01غ 6ع0هملععم ةهعا

 لزعوعرع ىخركأ 50 ععاقملع >؟ةععمر 1011 نعه دو1عانع ؟عرتذع مزعاا5و 5ع عزوعربب  ؟وعط

 دمك لعرس 1006عمط ءاغع ل1 غااعأع عرعز 5مم0 5عأمع 1عاجاأعم ؟ءزئدعر ءطع ءرع داورتطر 5(ةعلكأع

 عر“ هماعرع دعاس آ05م1اك155عم. كلك ءرع 16006 ؟؟ةنئ ددط ةذطص كعرتقم0 زن 5عاطاقك 0ع

 6(525غ عر, 6016 طقطع ذطص 23 611320652 3285620121169 011 01ع3ع ؟عردع 5111م :

 طعاسهعطأ 016 طظامصسعم 384 0ع !؟!هرع 500 ةلذعطر

 ازللزع ىمم0ءعرطدع جمعط طتعرع 0عد 8ةءطعاعم !جلاأعمإ

 116 5ز5]11ءرجمععم 5عطقتعل دأغ 03عام

 ال00 4ك 24عمدأءعم عد 708ه ععدعاتتت 0122م3 0

 كاك كاقسشتل عل 500 51131240, 080 3116 260؟عد :

 ج55 6004 م01 ءاسعا' 5عأ 020 هالظع 61عن 6.

 كات 00135 طقاأأع 035 آ.عاعل ععممدذءعدر 000 طعاتت, 315 ءاسص ء01ع+ ةط[عمدعات ع5 ق5[:

 عم طمأأع ةلاسقطااعر لدك لانعقعم 11 ملعطأ !عمعمعم , لعد هز( !1خعطعم 18311 7ععلط05عاهب

 هالمع 0355 00عءاند دعزلمع 8عوعدطسموع 0ةعمضمأعغ» ]ذأ[: لعدم عاعتعط ؟لع1 هذاأم هان( ععمعس

 00عم (ممماععمعس 300[705ع, 01[ عاع عع همز عز عاعلعطأا ا ءطع [1علع". ق4طعع ه0]ءع 8ع-

 عمسععم زم 8ع205 جمك 4كملعرنع اكجع عع لعمم 0هعاط ههأغعت“ انسكاقم0عم 20عط ؟ةطلعرو 0

 لدكانع د11 زعل مسرع عام 8ظءادرأع] جمقتطععم. 15 3ع ءام كقطع مهعات 0ع 5602

 0عم ظحصس عانت لعمر, جل5 8ظدماتم مألعععأع. ظلم طلعطأع ا1[هطدستسعل 5. 2003015, ج30
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 آم آذواط 520 25ع0عقسعمأ5دذر عل2ع طلسم , 0101 0عرط (نطد]ل1[عم عال 6601طا 75 "ععااأ"عض

 س0 عازم 6عوءطعمأاع 20 ءءاقال(عم. 1ظظطعمس 1!1:0غع ار جد 0عغعاقطأ” عن 32128562, 315 0ع"

 ةلأمادؤءرع, 1001عزم0 0ع ععداات أعم 1"حسنا1 عر 50 8370ه 53216: 01غ 15( عام آ08-

 01 ءطامرع 0ءرع ظوعرسءاكت0عم. 1[! ءزاعرع 56001166 ع3 216اأقر 811 11315178 305561 5168 0

 طرامععم. عع طلعااعرع 21055516 016 301 51م 8عع01ءطاءأعغعط ! علوم 11ع06ع701ع2 و 0

 همعاعزءاط ءرع ةزعاط 0هرصأأ عمادعءام]01مأغ, ىلاع طقاففعم زعلع !ةسنلأع 50 ععامطأ 1114 عال

 ءعزتعإ]ا هر 00عءا» 50 ؟1عغ] 0ط7[عزععدر 0355 اطلقت 220 0ع2 4255ع36006ع8 ع2287 00211

 هس 016غ كنععم 15:00. 8 700ع 5عالأ1 عوولأذعات 812305515:011ع2 010 205 ع2182 21-

 ععالاتىعر قط. 22 (مدأ عام ال[جملنل ج0 ا1آذه طغعزتم 0280 53عأغ: 1ع 2ع0301ع, 116 8

 ل1 ئان طعطقم0ءأأ طقأر 0ان ءاكأع زطص ءامعم 6ع10طعمأع] 1م 01غ 8جصل 020 11516 طأل3 1 :

 0حسلا 1؟1موأ 08 101(]عمزتت707عم. 15 1؟:جرععس نأعطأ 5ز15ءن- 5020ععم 100 6010513 اكع

 الع طلوأ 052 1مدعاع 0عرع همعاأتءاءاز ءطع طتعءطاءعر. - 1عط طلسم 0عأزم 8100م7, 4طأت

 201835 : مارسسد 0165 6ع10 ج0 8ان11ع 500 ؟ءجعزط هناء! - لعمعت“ اءات5ؤ5وأأؤ 0ع» 2601ع]

 هه0 0جماع(ع: 5ءدعطعم]عع 01 ئء 60116 11ع0عع همها !0طضع لذ لذغ '['طهغإ!

 الماعرع حالعم 6علذ ءاطاعم 0ع3 قةطآ7 201811835 - 0من عز“ 15( طعز) لعموم ىتقطعالال 207

 ءامع مالسسع - ةزم0 01غ آأ' عام1160 عم 01غ 7072أت عاذء!ىأعلر 510 708 1212613 701

 00ءرع مهعا زطرس ععععاعطا. 185 151( ءامع الدمنت ءاط[1(21عاععأتأ 0ع 6علقماععالو عألع 1[

 0ع (ن(مهرسممدز(أ ممر, عام 8ظعزءعطاأطمال 06 5معوعطعر ءاسع ا[ ةطعطعأأ 0عع ظسراتم 016

 لحرس, 151ع طعأ اعاسعرل 4ف20ع70. ظو 156 عام 50 5م700عا20ع5 1101ععق1]3عم ق2 0ع

 1هءاراأعرع 0عرع 8عمعر ءأ2ط 50 3221011158353 105عس طتأأ ]11 280 20116 022 2661167, 0

 وم ؟عزممع5و 4طت؟ عادعم 0عععر, 016 أطص 30عام 06 5عأمع5 8305عانع5 580 5عاضمعا“ 128051-

 ]ه5أ, 0355 روم ؟عاثم 03708 0عم 21عءاأع» 20 5ء12ع][عمر 0عم !1عطأ ععكاكتساتأا, 0عم' عأال

 50 ؟عزمعع ظمأ105135[ 05 1ءةملكع5 زذوأ, عم جللاع ءارالت وأ "أعم ادامه ع2 06221 1355[1عم

701204872 

 1ع 7ءر5دعيع ء5 مطلع, ءاسلمع 0ء5ءل]طع2 طلعع 86625ءاجأ نتتاجاتأ ءااعم: 30غ

 طفلا ه5 دعالالك ع, 03 135أ ]ع0ع5 6عل1ءغطأ ءاععالع 701705١ع طقأر ءألع 4055131 0

 (مءالعم. 50 ؟1ع] 1و[ معككلود - 220 5ءامسد 016 ![عمعع 0ع !.عدومعم 1ءعأ 0ةكألتك

 260520155 35 - 0355 702 جالاعو» 5عزمع» 6601 ءغطاأءات اععامع 5071عأ 12 02م آ].ع21غ 0

 ععزتعودعر دزمل, 315 ععع20ع دعامع 1[ عام]1ع0عرعز: هس0 ع5 دأعطأ ؟ععمعا" ؟عوأب 0355 ]1ع

 ءعمأعم 1[ ءام]1علعر, 0عرلعم ١ م1355عم* 202328 21611 55055166, 11101 70565611516568

 آلمم ةءزمعس آ0055علزعاغعم 5111 1ع طلع“ 2027 ءاسع5 جمآاتال عد, 035 708عاءاعأات

 لعمر 100 0ع5 8حدراتس 5ع030عمرأ 000 02 56ع1ع75045321151116 5عامع5د 50122ع3 10

 عع:

 '13عع اطورسترت عل, 1366 عع1طع1 و

 قمم ععم اان عاع هس0ل طم ععم انهعاأت اع ر

 آنم0 50 ةزم0 طعز 100عهم1عأ1ع7 0

 ل20[6 11115 0210 155 ٍإ 17



0001 

 8عارالن عم ؟هم 1اعقمعم 15( 085 11عال# 015 ,

 [ممومللز أد ةطعرع !دعاطأ 035 40:

 ”1انط ععدا(لسسسلا , عمن 1111 ةلاعتل 5ةأ80و

 آن 6عوعا15 ملا !عاأعإ" ]0 ان

 [مقطاتعال هذول 1, عزل 016 1عر7؟ةءالقكأ

 [ئ1عدردام اسم دعأمع 11380 2ةانالن :

 آلن0ل 115 عام عض, 1عأزأ 0ع 100 5

 6 هواعرعم همدعرعم [[عرتكت ععضمتاطأ القا

 حكوم06ع 1؟حرتعو طع10لع: عام عم

 معارعأمأ آن 823ع20805 5عءطام55ذ 0ع“ عألشعب

 آمل زم 6مطعد آلدعاأ ؟6عىىأماععم

 6زمع زم 1ك 0ع 32018 0161.

 ركزم 7عزاعد 6ءللزعاا لأ ءوعع ىمعأ كز]1 ]عا طلعع طاطمو5ذ ءكقططمعال. 15 135 نلتظ 016

 276ز(أ, 215 085 70معدوم عازم [[1جراتم5 هلع اتطعرع 0عع 1ةهستاتلع 0عع ظوعصءاكل0عط

 عم ءمالولعم طءعممس سصطقأأ ع. 1م ءلمعرع 5امه0ع, زم لعرع 181ة0ط]1, 0ع 50هطه 05 1ةطْزقب

 ممم ةندعم ىلملممععم 080 50عععم دهس 01غ 7هلعمتسأ؟ا ععومسقلا 1ةع, !!عو35 ةأعان ةطأت

 مم135, لع طعزؤمر"ع 11ه5ءعمدمطمر, طعأ ذطنس 2610عم. 1ع 15ه ذطسصس ؟08م ؟؟انالعا“ 261

 حلو اآكزأئطم]10 طعاعجممأ: ؟1ءا1عزعطأاب 0ه5و5 عع 0هععات دعتسمع ععمأهلعم 5616126 زا

 انمسعأط ؟ءموءطعدمعاع - زعمعم, عر“ هقطنم نم هه. عع طلءطاع» اهلا عالز 315 5ءاألا2-

 المع 0ع5د 811ملطآ, 5هطمعد»“ 0عو .عجطا' , 0عع لذع ظحصصمعاك0عم 301 0عم 100 18355[©و

 1035516 ءرك, 03355 عءاككوم زسس 1[ ءراعع ععععم 01عوعاطعم هعأز عر دعاطذأ طقأأع ةزعط هلع

 ع0 1طمعم طنمعءعجمععم ععزاتط]ا, طدأأع دوعدمع لذغ هطقمس عع“ 0عرمءاطعم, 114 0عم طاعألح

 غمرع 8303قءطلر, طأأ دعالمعالت 5م011غ6 5عععالد5دعاأ,ر هس0 ععاعغ 0عص آ!؟0ه5عأتر 0355 0

 60م0 ع1 ذطععم 2 ءزممعاطسعم منعع. 2ك طتم0عمأغ زانم ]علمعط هتعانأ - ؟1عا1ءاعانأ

 طونأع عر كمج0ع [عمءءالم5د5 هس ال[دمىعإ - ستأ ءامعات 1,0050116 301 ]6068 ةلعألو

 مهعال حست دل ؟عرع طلعطأءةز([غ, عام 6 عدعطعماع ج0 ؟عرودعات 21عه2. آه 3150 501116 01657

 طوطعم : جطعرع ؟ءعووععم 157؟011غع عع ةزعط ةمعط هتعطأرو ةطط 56582062101 508 70118-

 طعرععزم ءامعم 181غ جم ؟ءردءامعم ه20 ةعزم 6عءساتاط سلتأ 4كطسلممععم 502 [251انعاك

 سم0 ام( عععومع 20 ءء[ان]160. 1 طهأ 3150 هن 016غ 6025(, عام 6601 ءانأ 2

 20 00 عم, 020 جل5 ع5 ذطس عءلومطأ 3ع امد( عع 76ه 1201 طتص 080 0عءاك1 قطط[

 035 6علذعالأ :

 انمعاانءاعدداق(غ[(غإ ظامدام"7 01هط عدل 1؟ةهلكأ 035 7عءاأر 301 011 ععط20ا -

 1 عان طنم 525210105 : 0لعمم زم آرنعا)أ طاتزعا زعان 5(عا5 لأ (["عم 000 ([؟20.

 0.3. 1آ:.: 5. 016 [0ءاطعر5ءاج 0825 آه 0عالت 708 1011“ [1عر"205ععءععابعمعم آئ!![هعانترت, 5. كابالا

 11 8-0 ؟ءم[عااإمع ةعامع الزسمع متعطأا. دعانمن 0ع كم8 017

 لعرب هانسعطنم ة5عاتد؟ ععصأتاطن عمم طلهمم 21ع0عرع: عام طندعد !؟0جعءزءانعم هم 0عم ا! هراء

 ان



 هيب

 ذا 2

 معطسعم0 11ع0ءعاطم]ؤع عرع زسسعع؟016 701 دأعاط ظلم : 6016 7عءا"114(, 135 ءءء 911! هه

 دوز (1غ/52عى عع 70 500ع2. قطع 315 لطا7] 201935 5116351163 20 0613 1! ءاتقع اعقل :

 [ر,عامارجماطا, 0 1؟عءاغر 301 ءعكلتور 5؟غدض ه1عأل[ ال1 12عاتاث ى 83111615 5015085 و

 ريمتط ممعاط 5مقأ ط1عم1ع0عم 538016 تح

 0 طلعاأ ءعرع ةءلمع طقدع ؟0حطسلممع [انع ؟1عطأا1 4 080 11!717غ55 7011 5[52ءا7عل 5

.21101101 

 لمس 5ةءعامعم ل13ع0عع01ءادؤعم طقطع 1ع اه نان ةلعك ءاوطسق, 5. 200-204, ءامع

 مرعوزع عمومؤعم ب زعل [ة55ع 01غ ةم0عرعم ةعأعم د5عامع» 6ع0ل عاام طقعاع همطعراتات[, 04

 ىلا مدع ممعأال 708 0ع 170121129 1084[623, 062 5095223212161 1[ 11621535025556 -

 لزعارؤعم , جعأ جهمز1اتطععم , 01غ 71ء]1ءاعطار 5؟1ع اعط دءالمم هآطعظ 5341م, هتعاأ 2عال1

 حاد ؟[هرنع, حطعرع دعطقمع دزمسأ؟ع ا1؟هؤعر هزل[. 85 5:

 50 طقط زعل سنع ؟عدأءأاأا, 0355 معالم 11115عاآأ

 ةلزعط رسنأ 0عرد 5عءدمأأعس ازطععع 7118عع] 06عاكأ :

 80 ةزعاطأ سعتنم كهعع 2عامع 311155ع]1أ 101

 طمعا ستعاط 50 5ءالعم 15[ 51غ 3055عم 561320.

 لو عقعمأ مهعال عام عمل 131212 08 01غ 2:

 قزم ممالددأغم م1 عانأ 82ع5عءطع10 03173101 201 5عطعال :

 انم0 د0 زعل 7عز][ ع - هودععم اقم 2162 51

 طزعء متعطأ 0عم 011, 03 5زع ةطص 5ع]ط56 2168[ 1558ه

 الم0 عرمرم" 538[ عا:

 ظزدأ 00 حجلاعتم هه0 1؟56!11 جمع ظماط 0161 1ع8ععال ,

 0 0عداعع ماصنتن عم0لقع, 08 5ءأذأ 3]ل1عأظ :

 ظام نمعع ؟دعاأ 3804 01 520 0ءاه2ع2 11 عععال.

 المل 1؟قطنسع مزعطأر 0355 جمعا م08 ءاضشع ا[ عزاء 2

 هزعا 6016 هه 01غ هه جم 01غ 1١عاؤ مزعاأ !عات؟عر

 00 0355 ؟ءعطومععمع5د جمعا متعطأغ اطسضسل آآ11 17315

 1[آءزو5و 60غ, 51 (ةس0لعام 585عمر»» [.عطعض طلق

 ومد 5عءاسا]ل حم 5عءطما0 دزعاط 0هدط135515 ءاطأ

 نمل عامع ذه 01غ كرست 0ع 320عمم املأ!

 آءمعقطع 60ه( همسك 00ءاد 01غ الط عع 5عءطط]لر

 انم0 مقطسع هم55ع 8ع5مع ج2 18 0:

 لزم مماتعل عم لحمد 31 21ءطغأ مع 118 5ه2عمعصلإ

 قعزاز عوداتعط ل111 زعط ممعاط 0عم ععاعطعإءعداأمعم طةطومم 01ع35عر 7علأ عراك قلت الب

 0عم 813521 5. 002عأط. اند 740 15 ظ!6355,2 ععطم »عم, 2116 ع" طعآ 0عم 701205-

 [1تطوؤمعم 00:1 تعم 5مرعوعاطع» ممل 6عدعات ءطاداعمم 01 عم دزعا رمأأ ظاقعع 5عامعم م1110-

 !هكأدءرعم 5ؤهلزئغعم ءععععطعم, 220 دزعاط 32 0عم ظدأأ 0ع, 11م ىعص آبعاهلع, ىرق1618 أم عانت

 اهنمعمل عععم 85ءععمثع ج0 15؟1021عم“ م1عط[6 ععاععط7. اكاد متجا» 11



 ل 81 دب

 لمرع زم ةعلمعرع 5اعوهدودع ؟8هطماعر مهمل هلاسمععملاذ عا 020 حجلاوطعم لاذ عاطل لعم زانمععم

 ري1ةحدرسور 5م ةدائعطدونس رتأأ هعلمعب 8ظاتعرعرم ؟0:!عءزععطعم ةقطر اعءممماأع ةلعط متعانأ

 هوان ممعارعم, ةعامع آ,عاعمم1؟*عزذنعتلا لعرس زنضععم 1[عمدعابعم 0150035[ 50 ٠ راكق1عاق

 1ع رسعزمع هد عمأ رضلأ لزع, دوعأم ءرع جي اطلت, 50 01[ عع ةعامعع طقططقلتا 7عع0لعص

 عممضاعب #1601 سعلمعرس ظماأط هنا |ععع للعاط 3م ءالكقذ 4ص0ععدر 083 لل ءاككقق

 مزمار سعأإ آللهه ادصسمس طعأ لعتنمعتت 13]5100عن طع7ه05لعم1010ع89 616 دلع جلا 01

 8عنعدعرب لأم له طقفأب 0055 زعط دزع زص عام 1هقذد داععاءع ممل 10 812255 ا! ةددعت' لعقشك

 عزمووو - لومم 151١ 00 ةعطعال, 1555 038805 5110. 1"انع ةلاعات 0عان آككقتنلتر 0ع ل10

 طوعا, عمط زعط للع ملعطأ ظلمعم 1اعمطادا"هماعب - مزعدع نمل ةطماذغالطع 55

 سوعطأعم ذطم جمس "طعتلا زم ةءعلمعسس 1ظ16عع نه5عطلال5دزع: هنا ١08 0ع 83055652 كال

 ؟01؟!هىدز علععزاإ هملوعم دا(ععطعم5 21606ءمععلتاتعاعك, 0ةعطاع عر 01519عزاعات 50527 1 قلن

 ولعل هسعمطرمععم. 1م2111ذءاعم جطعيع 11جععس لكوطرع ؟ةىعوض ععمز رتلتأ لعرب عل22260-

 دامو 06علقعطأمتددعر, رصلأ لعد ءادعرمدأمم 11عزذدع هس0 ؟عتمعرس ! عوأقم0ع 3058ععاتقأعأب

 طوكأع ععازم ةعلمع» [[15دءمدعطملا دزعط جللع [ععممامسأددع ةمعععزعمعأ, 01غ طصقهم 16عال-

 طممسمأ ةزعات ةرث>ععطعم اعمممأع, هنت ك0 تعال" جل5 هع ملتعطأ ل1055 ان اكاطهفذت 50017(,

 ةومملعرت ةمعط 0هععا !اةمععععي كم عماطولا طعن 0عم 186061915 دذعط ذر 016 6عءاغعتس-

 مزددع 0ع5د الواعد طقاأع علماك عتطعم اهددعرت. دعامم دامنل عر“ زم رص ةمساز عطعاتطس كلاعب

 همن جم (ماتطعو 5امصسلعس, زم 0عدعن عا“ جس ءامع 70لعمم1[ هطضع ةنكدعرعن آ,[1015 ه0

 هم لعس ةءاتط) ءعععم ظمفاط 0ع5د اكعقسعم5 0لهعطاع, ؟ععطلاع ع5 متعالا. طه اعقتس ءاسكأ 50 اطال

 ةزم ظماأع 0ع5 50م3 /ععاعصسر, 0ع ذطص متذذتس تاطتع 0مل زد اعتتلسسعضا1ءطعس اءءطقلا

 ماددعم هسأعرع 5علمعم ظاتءطعرم ةمانقك ه0 ءرءاعس م01 ؟[6ع ةزعا, 11353 هر 23ع]8ع. 0

 لقرختسك اعقل عع ارا ملعرعر, طعفعطاع عرس ظامكسد] 1000 0هلعقأعل, 5م62ءءلنعم, ءاضسع

 ركوأع رنا 1[كلعزنل عمر, اتطلع زطم زم ءاس 8230, 1ععاع زاطسس 01غ معدوعم 1161061 ج8, 0

 انطرساع ذطس م 0عسص ظرستع لعر“ 56206. 1عط طقطعر 53عاع 01غعدعزئل, 0123 38561751 للب

 ه معارعزعا , لعم 5مطم 065 (نطقل1 عم جم هماأعع"عاناعم : علدذع 500116 ههعا» 532ع5ظ030

 ذعار داعا1مع لل, 1:35 له 0ةقا اجت عطقأر ممل' ؟ ران عوض وك, - 856عجانعا اط©طند 0381عه0

 موعاعأع عر 501016 ءامتزىع 8انعطع“ علم, 1725201055 016 الطلىكعم 1ذه ءأط 711111161, 16

 ةزمع جاع ؟ءرككدم لامع زص 1205-0235 21عطعمهر, 0355 5164 30[ دعامع ظاتنعطعع ةعطأ ؟ععاعر

 م00 معزدأع حا. 1م 825030 طععهط ءرع ةزعاط 501016 حملت 2جلقمأ 0ع5 (طهلتن عمر ععطنعا

 همععدؤسسأ اكزمادمذ, جيتس ههاطس زطص ؟8عمم0116ط 201. 50 53516 010661 320 نال :

 لم 171عزد5دأ لهر 0855 اظئ1معرص كعلس اكتمال جمذ 112ر7 ععاككوعاطقعم 15أ: 1عاب ائطعععطع لت,

 سعاسعم ىمانم ططهطدسسعلا هيناعرع 0ع طعئاتىكعم ؟ععواتت ءاطاممعب ذة ل1 5[682 ا 16ط1عالب

 رمد زطس همدعععرس اهنطعم ءماق"عسلعم اعنتممأعزت ءعمعزعطع ذطص 50, 0355 عع ءالذأ له

 عمنع5 0طعءططسمأ لعن 6|ةسطتوعس ةهعزإ - 1ةلاةمرسقل] ؟عاذررةعا» ماتساكأا ا ءطقاعت 6-

 [1015ق100 و, ا لوسم ءانم [كدتك, ءعطتغعاا من دااتعط ؟ةههأ 2000 'طقلع" 6ءاقلام ن4

 دامسل طعأ لعد (نطمل1قعم ذم همععرسءعأس عت كضهكعطعمل. 6 ءطقلأ 020 66دعاتعماوعع ةعاتعءاعاع

 عع ممم, 50 811 ءرع ءعماطعطععم اعمهمأعر ههعات ةعزمع» 1[علرسقأاطقا301, !!عوذ 18805,
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 كن 100

 4ةععاتعرع 000 6ةعاعس اعكقه1عمر 000 ط]1عا زم 5ءا2عا“ 516ء]108 35 21102 عال 1217,

 مز5 هعلم 2ةعاتزمعر 0عرع مهعطط عت عع (طهلتاع ظ8اعرسامر 0عم 003ه ععاعزرمأو 216

 [1ععااد [ "خت ععم 8عدعاطع]0 11:055أغ, 6601 ءطاع "ععزات "أ عر 01غ 373015 ءاع 513616 10

 اعدممأع هس0 زم 6ةسدسمأتاع 500 6عءدعاتءاناداعكتم0ع 702اتعاذ نلت 135. 12 01ع5دعد ”131-

 معو 13عءرر 007عا جمال 080 5عز2ع 1” 505610عر, '1]163عمز' 500 21012162 211

 6ء]ءارمغعم عععععمعأز م02 طه عرع هلت 1آ[1ة0080155, 016غ 5عزمت ععم ]ه2 1810353572 111-

 عموعطعم جم لأن كعمر هه0 ءمعطتعاأ انرادمط معطوأ عءامعات 182111085501161 38

 لحس دلاععم 5630(مة/ععاع0. ىلذ ءرع مدعاط 1510353575 اعدرض , 102 عااعس آلت 3116 !عع

 ىوملأعم 020 ظءاعحم ماعم اطلع كسل005[5272. فثس 051[[غعط 134م اعقتط 23061 0ع

 ر[يقس عرعر زم د5عطضش01715عرد 11610 280 101طقه, 020 123ع1عر 15116 ع5 زا 86ع1ع.

 8ممعاا عمار 52عاعغ اظكاحدرسه:آ, زغاط طقطع 0ءامعم ظهاط طع1ماعأ, رمعأامع 8اتعالعا اذه ءاطع

 10م0 7505جرسن ع0عءممغاكأ 000 10 113355 11355عز“ 07311 56805562: 0520 03 3

 عمن عع]عم7121ع2, 1116 08 51عا15أ. - ال1 12351 ع5 ععانأ 56213681, ؟5عا[ع اعاعأطظ-

 احم 0عرع [عقسعم, 0عرع 0عمض 001 تلت 0ع 66ع016غععم5عأأ 5ع120ع3 12315235 20 112

 مدر 67020 5كعم05 220[. 181352231 1213عطأع اتت 0313111 ءام ©6عوءطغعشاعر 5ءا216 زانه

 عار ؟6م[1جل ا عرع دعامع" 6اناأعز' عامر 020 30عاج 1312 11ع35 16ص آ!ءمالتال عد 120 56122114

 زرت حرت 18000 1621عم. 22عوم1 اءعطعاع 1؟احدرطت1 هع 8223ع52030 هان عاع 080 ءهمأ-

 (جاغمعاع مدمس ءلمع آرعطقاط قات علععتا زط عا3م26ع0205أع1* ا[! عا5ع. 1؟عأمعأا, 0عاج ع5 دم 8ع1100-

 [زعزرعرد 1[1ز15وءم ععاعوععم 15531, 76755802016 عوو طعغعأ 1822 255 2017عمو 120 56186 ىكلا15-

 رعزماع ذم مطئام10عزدءعطعم د5حعاطعم 13عم ءما5ءط8ء10عم0. 15 عوط اععاص 1"ع10 أط

 ععزمعرع [[155ءعم5ءطقأكأر 18 035 هر دزعا) ملتعاأ 50 طلمعت0عع275ءعزأغأ طقاأعو 0355 عال

 نورتم 00م 11[عزوأع» هن 0800 ةءعامعم 4فهقدماتعطعم , ظلمات معضل 000 ام

 جرماعءعم 1511 21 ه5عال' ععمددعاتط 1طعأ] 2825616 5ج022306ع [عمضهاأم155 063 4315

 ما( ءرعاز 0215. خم 01غ 0ة[5عمأ] 1 ءطع 1ع 37005 063 0015305 18:01!غع عع هزعط هتعطأ 2311 :

 مرع زاناعأم ىزعط ؟6ع 0لعرس (ههللتعأ, زم 1عاعطعم ازطضط ء1اععمع ['عاع17608ع0285 020 301-

 ععوؤئءا11غ 61حمطعمكس مس طقفأع طعلسفعمس اقةمسعسل. اظ' طقاأأع سعال ءلمع ااءممع 11 ءعناعع

 +ممعممدأ: اتطعرعولا] 154 زطنس جمعا طلعرتس 0عع ةظمططت 0عءمل' 6عاعءطت*ةدضتاععأأ, 6انمهلل1عطح

 ز[ععئاأر 707عرلةمدأعلععلا 255عدامم0ع2. ]لظظذ طقأ 857055ع 5مةع98ععاعطعأع ةاتعط هقعان

 نرد ععوععطعم, جطعع زععتلمعم, 0ع اطص جه اكعممأمتددعم انطععانمالعم طقاأع. طنا عه

 معلمو ءملوأ غم طلقممعرعم 5عامع» 7عأأ دامم0 ءرع زم ؟عئاععطع: هم اطلط دعءانت ءاءأع قاتل

 نى,نسهلو, 8ئعمم زص ة5عامع» 6ع5ءا]5ءاتق1أ !1[[عىورتدءطع 135"1عد 2015 1ك 0112عاط 18 31

 نول هزعز 5ءاردك ]مت عاءعزاعسم ءعطمطءعمر, ائطعع 01م ظعلمس عا" 0ع" كشكل ع5دعملعمد 4051811[

 معامل 6[18:055. ائاط 5[ة8و طمعا أس 0ع ىكعاأا2]ععرم, ءالاكتذ 7132718 لوطتع ههعأات

 [1لورورو 1006. عر ءلمج1ئ5ع 1051ه[, 0عص عال تتألأ 105 61ج هقطتلتر 15:38, 0855 عا

 ععازررع ععارأم ععاكتعومم ة5عأ. 5عألمس 100 15501506 ١08 160 م1 عار 6زكان طعاعاتمأ :

 موعد ةنملعرو عطنا دعط 0١م ةطعدا'ةةطتزز ع, 0عمع زط©طصس ءامأمع لوطرعع اتطععاءطاع

 0 السهو. هج همس ا
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 5. 4ةطلغ ذم 7[. 7.8. سح عبات . 8 ةءطلغاذس 359. - 10. 187. اَساَنَتو

 - 13.1797. اهطكي مل.

 1ر51, 3. 4ءطلغ ص 8. 5.8. اَهَنَقِرْصَأو . < تاعاسلا .

 1.11, 1. 17. اقوأَذ الا. - 9.8. تلد. ,8. ميدنلا ماركال.

 5. 117. عورت . 115. 101. 2040 ةسوطر 6. 8. اهلوح دكاَوَر 1ك . ةسعأن»

 7.11. ةوكاب . 106. اهتيبج. - 8. 8. اهيذل انك.

 1.5111, 2. 8. بيط لك. ظطوصوم 11. 401. 2248. 3. 115. ىقبتو

 اَهْناَسلا 4. 16. عمي هدو جيبي. 1611 اَهَتْسَمَل ام !ذاو. 5. 191

 3 مج ىع. - 5. تايداب مو . 1215. ةسعطلم - 2. ععطلغ ذص 77. - 0.

 11 ناليج وا ةوياد. 33: ىونأ ئراسخب وا. ظلك مارا اراخ وا 11

 انيور ايزردب . - 14. ن. 15 طاوس ذه 8. 14.1516. دوعْلَأ ىرقناو.

 1ر13 1ءطآغ ذص 8. - آم 1كلك. 101. 2075 ؟ءعطلغ 4.

 1بالك, 1. 8. ماعلا ترجع لق. 9. 8. ىسفن فرع. 8.تشرع لقف .

 1ر1 ؟ءاطاغ زد 117.







 1.13, 1. 11/1.. ىيارتمأ قيتم» دلال 5 اهَنيِبَو . 5. 8. هع َةَبيرَق,

 كيج لا 7691 قال 151. ئغتبي تيح نم.

 آر, 1. 116. 401: 2392 مدعلا ةغالب. - 9. 1. صخصلا رهَس

 32 سّقنلا ةقيدصو . 11. سفنلا ةاقيقَشو . - 6. 1 نينيَلآ تمض <

 0-90 زيا . ضع اهب هوو لا 110 اك رتاوج رمح ال 18,33: مج

 جازمل ٠ (©]:. 559 ةتعط. 18ةقعاطو؛: ةريرذ. - 16. 1 56 أذاو. 11.

 1ناكآر 2. 1616. 101. 2310 ركبلا ىنقساف. - 8. 181,. ثّراَح ام عب.

 4. 116. تلون ىلأ.١ 16. ولت كو. - 6. ليا ىو تقف داما هيرو:

 اهتعرف. 11. اَهَتَعِرَق . 11. مركلاو. - 8. 11. 8. د. 11. يفز ةداش. 8. ْنَع

 مممأ 2. 10. 121ك. ن5 تيبلأ 3 3

 1:11, 4. 8. ىِهُجَوب عاطف. - 10, 2:6 ة1ةلكام نس. 11, 16 1[ةلئام

 1عءطاعس زنط 8: 102 نصه 119 طئ10عم ةمعص ؟عنو. 18. 2. ةفلاخ

 م ن مد

 نهلاكشأ . - 14. 77. ثأر. 771. قداقتسأو . 8. نَئاَعَتساَو.

 آئاكآ11, 1. 01. 559 فالس نم. 11. 101. 216 هوا. - 2. 8. ريغ

 ىقونج . - 8. 1. اهنع بيع. 4 11 بن ها 5: مطاع نأ

 717. 8. انَلْوَح . 0.77. نوقع اكا6. رج مل . - >. 2. نايأ نك

 8. 01. ىاس اَنَلو. 10. 8. لكشلاو فّرظلا ىف. 116. هوا.

 1:1797,9. 8. احرام. 77. لعفلاو لوقلاب. - 3. 8. تيدذح جنا.
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 آد 1؟لك. هغعطغ هكتوءطعط 7.0. 8. همعط 01ةقع> ١ هدف:

 الَبَتْحآ ام ركقب اذ ىلَع ٌليخآَو هنقاط رثقب اذهب فَسَع

 8. 1 نا ك8 ايا 1 بيطو نسح .

 ةنلب 211132. تاب تلح رع , ساو 1 ٍلَخْدَيْلا ىفخ ىلا. 17771.. ىتح

 تلك ل 68. .بارش نم . حا: 1711 اهذلا رمل ىرع . تل 9

 ! 111, 2. 1[. 401. 2299 لعنلا تيبثم.: - 83. 11. غيلبلا ناك. ب

 4. 717. ليتل كردمو . 161. سوط. 8. زها. سأكْل او. - 10. 17. ةوظحع.

 ١ 19. 16. رَشَن ىف. - 18. ا71.. د. 116. اًشمَن اهسبلا. 1191. هبشك..

 116. ةيبش . 14. 11. لثمب تْطَخ

 1,111, 1. 8. لابرسلا ةقيفخ . - 2 1ءطلغ ذط 115. 401. 2150. - 4. نآس

 561. تداقتسا . 11. ىلا سمش كعب تدافتسا .

 رآا. زد كودعصصمل ةعادقوسع 1855, الل. 11. مس ةدصعنأ معانا دلك

 عمال 2. 8. حارلا . زعلك. 201.9922 هبوط. ح 8. 8. مطل 19. لصف

 آنآ, 3. 85. مَالْيْلأ عينش نم. 4. 8. َحاَر. 1636. 101. 2290 ةسعط»

 آرالأل, 2. 116. 01.9302 تّيتأ . - 5. 8. َْعَفَد ابك. 01.559. ىتم

 ةموانم . -- 6. 1616. سنكْلل . - 8. 1616. اهذخ مَعَن. 9. 11. ىئهميو.-

 10. 13 ماَقَو ِتْيَقَف . 116. ةسما. 11.1616. دب روج. ا 13. 1. بصتانم .

 [,؟111. 5ث. 2. طلاخ

 -ف
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4 
 دسألا ةرثت قارزلا اوْتَسَْبْلا لق ةزراب ضرألا. وجو تيار اَمأ ناكني م ما

 سَجأ نمو ىتسْفُم نم رْونلا هرقْزب اَهَلْلَجم اَيْشَو اَهَل.ُعيِبَلا َكاَح
 دذجلا هناذل نع كشيع تفأو ةمرح ًالوحأ رمكلا تقفوتسآو

 ىدسَج ْنَع حورلا لوزت تح هاَمْلِب اَهجَرَمأو افرص اَهِبْْسَأ ثلز ال
 7. 10 هؤغءطغ زد 8. نمعط 7.1. 1طغعضفم زد آلك.

 عكا, 3. 7 كرغلاَف ةيحلاصلاف . 5. 117. ىعَلَحُأ

 2517, 1: 77. ىنقسأف الآ. 8. نكما دقق. ل 4.28. تلات ىقو.

 71/1. تحآل دقو . 8. مُمَعْلا سيعتأو هس 791. سنلا سيعتأو. 15 طءأ

 لعمر 1"قلاعب منعك هه 25ع)“ نيمعتأاو طعاوووعد». 1171 رَفْعْل ا ردكأو. 0

 5. 311.. فاقج . - 7. 8. بص اَذ ٍلّثم نع ماورألاب كانيدف. - 8. 8.َهَلْيِ

 همث . - 9.177. انتبرغ دعب نم. 8. لوط 02 777. هد 8مس0عن موَص نم.

7 0 .5 .10 

 4:,27303. 8. نامزلا يسن.

 10,371 لهوا 1 ميد موج . - 9. 711. ىف ناك

 لآ عمل سّلكلا . 191. ةليخم . 11. 401. 9980 ُهَلمج. - 10. 1871.. قوت.

 11. 751. اهبارش. ليف . 13. 8. صادملا ىنتركسا .

 اكاكاكا1, 1. 116. 401. 91720 ممُهَيطم َنُكرَص دق. - 4. 81. اَرْدَغلا.

 5. 8. دل تّلقَك . 11. 401. 9155 جسما. ح 6. 181 ىنَبَسكَأ ل

 اهفورح لقو. 1 ارثو تعج اننا كا ج87 هل فيلق 30 ركل تطل

 يب يارس بلقلا 1جارفم نجمها قذلا يا اي
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 آم 01. 559. 18. ىلإ َتَدْفَأ . - 18. 8. لزاوبب . - 15. 1101, هب تصمت اذا.

 10. 3771:. ةرفاوَح هل. - 18. 11. احرف مط ملف.

 زي 4. 17: هاج - 5. 111.. ىدبك نم.

 اكا1, 2. 01.559 اهترمح َتدَجَو . 11. 2977 اهترمح ُهْتَدَجَأ 23 8

 رغّتلا ف. - 3. 01.. ةوُلول فك نم. -- 4. 8. اَهَقّرَط نم. [.اهدي نم

 اهبق نمو ارمخ. - 5. 8 ىَرَوْلأ نود.

 ككتاب 9. 8: د. 111. دارتسم. - 4.8. ورقم. آس 102: اه: املك

 نس كدتوعس طسعسم]جععم) هص0 ءعدكاتعاط كعلصم ءلاعا ع 5.1 بايضخ 3-7

 6. 8. ىهع نم. - 7. 8. هاَتْكَأ نيب. - 9. انهو عطب .

 111,9. 777. كئولاب . - 11. 181. رْيَخ كاذف. - 19 4ءاناغ ذه 8:

 9:::2032117 7 مطلع زد 8: دج ويب لتكأ ال تأ 809 91776 1 1 يع

 5. 8. قطتي ْنَل. 01.. هب توُبصلا . - 6 ولاء 1

 2137, 1. 8. اهنم فرصلاب .. 4. 8.ءوس اَنَلصَح . - 5. 8. َكَنَقَلآ اوثدحأا .

 كك, 1.8. هلْياَسي . 1616. 401. 2315 ءادوهوم, ن١ عير ىلع. 2 ؟هطلغ

 زد 1616. 5.16. كيت -- 6. 16. لدتعم راثلل . نا

 19. - 2. 1. اَبَح هل ٌتِحَصَق دق. 806 ىدَعَص ٌكلتْم. »48. نوحي ال

 اهب, - 9 اهب ىأدي.  توتوعءانعرو ؟. 5 هن. 9 ماعطعم اص 112. دمعط

 ل1موع !1١ هردهعب

 درو اهَلْقِم ددراق تيش نا َلاَقَو هع فارسا هل ىكْؤُي َداَعْمَ
 ب م 3 2 ا 1 ل هك 0 2 د. 2 هده! ءااد

 دّدِجْلاَب لالْطألا نعلاو اذ ىخ ةئرنم لالظأ ال فصقلا اًذَكِمَف
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 عع

 هلمعطقمت, 101. 20858. 2. اكلك هضغبي نكل. 8. 8. ام ا ا

 ىنآ اسم تناك. - 4. 20. تارارملاسب كف. 5. 5. م. 6 ينعم نم

 اوقلخ. - 6. 06. ةنانك تقول. 06. ه0. 11 ٍفَرَش ىرذ , 3. ضتحص َقَعْف.

 7. 06. متملاَن. 781,. باص ام دعب ند نيص ام دعب. 9. 11. صْعَن

 ريما عل ع يمد ورع. هللا دور كك. ري 06 بوت راسمج

 ثلثلا . - 13. 11. كلو نمو لام نم.

 للا 4غعطاغزس 8. 2 لك' ؟ءطقغ ذم 8

 237, 1. 8. حوبصلا كيد. ح 2. 8 فرش ىلع . 1616. 101. 9275 نما. -

 3: 85. رحاب. ا الو. الآ. احاك. - 4. 8. جلاذم لك. 71

 جلادم ّح ةالَخ 6 ءط]غ زم 8. 11. هساعن 0 1 اجلا ف

 ةكاليسما سول ؟و» 9 15 8. 11: 1 شارف شرفت. 771. ىوس

 تابسلا . - 19. 83. اَهنيدَح نائذدلل كسل ترمع.

 م11 طز5 لقي 8 ؟ءطلعس زم 8.

 >/1, 2. 181.. مغنلا عارق. 6. تاَدْياز ىرسكل. - 7. 01. 9

 ىضْرع وهْللا تنحبأ . 161. 401. 22728 ىضرع جارسلا. 8. 181. نقي

 نأ .ىداياولزبالا1:: ' تملاعب نأِف .. 01. فاو

 21711, 5. 711": هدوج نك وس ظقسل ع. هنسح فو .

 رعكلاللم 1. 1615. 101. 2155 حوت ريغ مادملا ف ىميالا 3 جيصن ريب.

 512,6. 1 0 1 نويعلا فيك - 9. 8. اهتفراش

 ب 10.8. افرص. 117. تيطبتسا اذا. 6 هسلععمموصسسعدنع ةطنععما ةمعاط



 م«
 طْقللا . 116. هنعان. - 10. 116. ىرت نميف. - 11.1171. َتَلَخ ام. ظلك. ق

 اَهنَمْيَق نيبع. آ771: قرأ اهب دجو نمو اهنم تي .

 5111, 2. 8. ْنُكَأ ملف. 1616. 201. 2230 ىَرَأ اَمَق ارد. 8.8

 ىلع اَهْرَوَجت . 06. 567 . 115. ىنع اهَروَجَت . - 4. 06. ىجاذلا نم ٍلْيَل ىف

 "جال. معأ قاس. لك اسهكيطاعي . 1016. !َرطَس َدَخلا رادتسم ىلع.

 7. 06. اَبَرقو. نآس. 559 اًبَذَعَو.

 12, 2. 37 ود . 8. 781.. ءبح... .طون 4.8. ئشتتمل 2

 9 هرهظ ىرق (ه011 طعا5وءطت هِرِهَظ أم 0 ٍلياَم نم. 17.

 13. تمدُق . 559.:01: لحاكم. 14. 13. ةقتعم ةوم . 15. 7 اب نع

 17. ةعطلع ذس 8. 18.8. تقرتعأ . 19. 8. اهلينب اموي. 20: 8:

 سانلا طل. - 21. َكَدوْلُجَم تار

 5, 1. 191. اهتدج َمْسَر وفعيو . 06. 567 بونجلا امفستق. -

 5. 18/111 ضعو رشع ح 4:00. اولا اهءاشتعا ١ك 61:8 كيرحا 0

 ةالوووو 06. - 8. 11.14. 15 1ءطالعسزس 15.0. 06. -- 12. 06. كل نبي 2

 19.06. كتبلَج هلتيشح ناو. 316. 4طلخام 8. م06 2 317117

 ىرصقُأ لذاعأ . 13. بيخ ىتم. 19. ن. 20 ةءطلعس ذه 117. د. 00. 20,

 عئعمطغ ص 8. تسر مفدعس0ل هقعاط م. 21. - 21. (0(+. تييْوَع . قاع ا

 م ميو مم ست 0

 الار 1. 781. ىجصلا عبر. - 4. 1101.. تيع وأ راَبْنأْلل َبَسْنُت

 11 غعطلأ زط 2. ه(غعءطغ زد (00. 60(. 567 هس ادد 1؟1عاصعم 11681-



 ا ها يل

 00 ا
5 3 3 02 0 

 0 ل
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 1/3. نامزلا ناذا. 2 9. :1971:. وبصأ الو وبصأ ١ىلتل . - 9. 10. 12 طاع»

 زد 11. - 10. 1ع. اهب باَبقلا . 10.12 ؟ةئاعس ذس 06. 507. - 19. 3137

 رمخْلا رظخ 3 (ممد ظفصلع هلك تعطانع ةصوعععاءد: وسفعلا). 37 ءارغأ

 (مرس ظمصلع هله كءعطاتعت ءارزأ)»

 77, 3. 8. هنم ام صاق. - 5. 181.. َتَبَجَو دق قو. 8.قْيُ

 9. 8. تدعترأ. - 10. 8. همّطاَق دعب .

 171,1. 06. 567 توقاف . ح 9.7 نجل او ةءورملا . 8. خوكْلاَك ةعورملا

 هنو مطلع ص 112. 40119985: 3.393: بهشلا 0. بَْهَّشلا . 0©. ُبُهُضلا.

 تل 5. 111:. اويسفتاف نامولا . 112. هدودوم. ح 7. 06. ممهقَرَوَر نا.

 8. 06. اًرّذَع تيلبا. - 10. 8. ىتَقْرَم. - 11. 18. ه. اظكاك. ىنفحأت.

 11771.. بهتلم . - 19. 00. ىللخت. س 18.8. نت امك. 14.8. 8. 97.

 انفحتسي . - 00. اَنَقَحْتْسَي . - 15. 101.. بغسلا ُهْقَش. 006. ونْحأ تمقن.

 1ايام دمع ::1613915  اهتمجاع نقءاسنو# مو ا اهنع ادعس . 1

 16 1 هيل اجل ل 08ي هن مع ءاذشت ل .داووإ يع كييك ليها

 21. 8.0. 11/. هباشتلا ىف. 11. ةبارغلا ىف 8. ط. ةّبارقلا ىف. 1:16. ايهتكح

 اًبَسَن. 28. 71. برطلاو سوسقلا . 95. 11. هناك. 06. اهب ىَصقأ

 اند ساق صد 1ءعدغزو هس 8هم06ع شان: نصل ه6 جدكل3 اك

 انماط ذد 1ك. 101. 2935. - 9. 116. كيرت. 4. 1ك. ىمرلا اوقشاَرت.

 6. 787. ةتلاعم. 11. فرتسح فشفلاب . - 7. 81. ترو ثأر نقل.

 8. 7181... 115. تيعقأو . 116. اَلَع اماذا. 16. بَسَعْلْاَو. 9. 8. فخ



 د0

0 

 1و 6 2 3 0

2 

 18. ظعوماتسمع» (00ع2>2

 1007 1لرعوورتءعب ص 11. ةصععأتطتأ»

 1116. 7 11 معو 19313 ءاهعطقما (000. 0٠

 006. - 0006225 0181715٠

 0].. ج7 0006ج 5١

 8. 7 8561566 ءالعمسمعتا4 ((000. 2ةه. 5هجمأ. 1429

 المع (000عع 065م قطاأ]ت 85٠

16 

 1, 1. 7171... 06. 567, 1215. 401. 2082 هيلع اًبْيَع. 1871. ىفلي ناسب“.

 11. ىقْلِي ناب. 1. ىشمي ناب. - 9. 1771... 13. هعْيَذاَن اذا. 115. نم

 ركس موي. - 83. 0©. د. 11. نع ديا. - 4. 197. ىنقُسأ نكلو. 11. نكلو

 ىنقسُي . - 5. 781,. ىنَع رهظلا . 181. اح الو. رهظلاب هَنركَت اذا

 ا 2 افلا مل تم

 111. 3. 711.. ءرم اهبلغت. 1268 11628 طاع ذم 8. 4. 8. بهتلت

 ساكلا . ب 5. 18/1,., ةقروم اهب. + 7. 77: رواج. 8. 70.م. 8. ان

 نشماور. - 9. 18آ.. اَهاطَخت ام نسحلا َىَشَم ول. - 11. 8. تفرع

 اينونكم ارا 30: لاي

 17,9. 77. نازحالا لونت 3. 4. .١7 اههجو نم ٌلظف. 18: ىف

 موقلل اهِهَجَو . 01.. 559. اًهروُث نم ٌراَصَق . 5. 01,. 559. بْلقلاب اهذخا .

 6. 111.. ءاملا نع تلج. 1371,. هيي . 116.101. 2252 مجزامق ام ىتح.

 77. جدع اهلكش ىع ىفحو : ءطووقم 13. 1. 11. - 8. آ[7آ. نامزلا عاط.
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 اَناوُأ تقرع نقف ىسفن فزع آلا هللا ةَفيلَخ ىل َقأَو ٠

 اناتعلا اًهيف َتْعَلَخ روصأ ف هيلع تدرش ام ّلاَط َنَقلِو
 س2 د . ه ع

 اَنتاسسلو ةلقم هنم ترتق ىنح حارشلا ةهتيطاع لاَرَعَو 2

 اَقاَرْكَس ىرث نأ نب 31 تلك قايحب ىنمكست ال لاق ه

 اَناَكف ثدرأ امل ىفصأ مث ثانخأآ ىف اًيِكلَت ىّكلتَف ٠

 زجرلا ا
 نووتتسو مغ لكل ةبيعمذم ةيعتا ١

 نتبلاوأ:قرطو ئدور انوج. د ةديشينلا /

 نشحلا' ةجولاو ناتسيبلاو ةميضلاو ءاملأ "

 ” ءايلا الو َءاهلا الو واولا ةيفاق ىلع محلا ىف امغش هل فج ملو

 مخلا ىف ساون ىلا رعش مت

 ىناثلا .ءرجلا ىف هولتيو

 دومطلا 3 هرعش

5 

3 

2 



 ةنضينقا> نيل دن 32 00١

 ١ 21 - -هع اع

 ءاضطبقف 299057 ايم اذاف 7

 0 هَ 1 3 -2 د

 ل نع نيكد ةزخساف كمل روك 5

 0017 - و مدع

 موسج ىسهناك سوورك ىف 1

 نايا ةاقسلا عسيم تاشءلاط ٠7

 000 اح ميلي لاؤسغو 8

 ا و

 ناسخ وأ 6 سيغذا ب 1

 ءاينبت ْق ا ل ىقطرسُف 0

 باتو ىنبسْأَع ثيب نيورتم لإ

 سد همم

 ىلأ ييغ ىل ا

 ن <

 انيقست نأ ناك يسد رذأ ع

 اَماَذا لولطلل كْذلا عَّدو اه

 اَذَب لق حصلا ىرت ام ”

 0 د ل ا

 ةولس سك ىنطاسع ع

 اة مهج مكلا ىنقسأأ 6

 اًماَدَنلاو ميدتلا»ترجص لق ١"

0 

 اه ندع )7 -تدء
3 

 م < ههرع

 اسنيف نبرغي نبرغ ب اًذاسف

 ابنولطصي ةرق نم م 2

 استيل رمل ل تاَمعاسن

 3 زركم ماسندرك

 انيرق رورسلل َبْلَقْلا كرتي
 ا 3 ءدادورو 0 2

 - ون د د ن م <

 ا كتيولب هسنأ وتحل قات

 اا 1

 ىبم ”ارازا" ف

0-0107 00 

 امسئامز ىنافك اهني 00







 ك

 انيدجصا يشلا 52000

 اَمْلآ هدوع يف ئّرَج ْنَق م

 سم 0

55 
 [( ةالعح

 انشق امنا م

 ناك ايلح

 ليي نوع اهيفرصأو 0

 تن <« مَّدلا لوط ؟

6 
5 

 3 ىتح ءاسملاب اسهراذ الآ

 4 اضيق اذا ىتح اهب ىلاغأ

 دلعي ءايضنن جزم 1 ءأ رفصو
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 اهّيام ىَنَع اَهُطَلَسَت الو“ (صاق اَهَل هاملآ لعجت ال '
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